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RESUMO

A historiografia	recente	da	arquitetura	experimenta	um	interesse	renovado	na	obra	e	pensamento	corbu-

sianos, principalmente por conta do cinquentenário da sua morte. Entre outras experiências, salientam-se 

exposições em reconhecidos centros culturais, bem como debates, dissertações e teses produzidas na 

América	e	na	Espanha.	Vários	dos	seus	autores,	vindos	da	América	Latina,	têm	focado	na	influência	dos	

mestres modernos na arquitetura dos seus países ou na circulação das ideias desses entre arquitetos 

locais. Esta tese contribui à criação de um contra-relato para a arquitetura latino-americana, questionando 

a	historiografia	eurocêntrica,	voltada	para	a	produção	de	Le	Corbusier	nessa	região.	Baseada	em	fontes	

primárias como planos, cartas e rascunhos, a tese propõe a reconstrução da história do ateliê parisiense 

do franco-suíço – no n. 35 da Rue de Sèvres – mediante seus colaboradores latino-americanos, que trabal-

haram ali durante três períodos diferentes, particularmente desde 1947, atingindo diferentes hierarquias. 

A chegada massiva de desenhistas e estagiários ao escritório de arquitetura mais importante em nível 

global evidenciou o caráter universal desse e viabilizou conexões entre eles, em um momento crucial na 

configuração	política	e	cultural	do	território	latino-americano.	Os	colaboradores	também	se	alimentaram	

com experiências paralelas ao interior das correntes intelectuais que envolveram a França do Pós-guerra e 

que impeliram o progressivo afastamento crítico de Le Corbusier. Como resultado desse processo, esses 

colaboradores teriam concebido arquitetura consistente e de destaque ao retornarem para seus países. 

Palavras-chave:	Arquitetos	Latino-Americanos;	Le	Corbusier;	Arquitetura	(Formação	Profissional);	Arqui-

tetura Moderna; Arquitetura (Projeto; Metodologia).





ABSTRACT

Children of Rue de Sèvres: 

Latin American collaborators of Le Corbusier in Paris [1932-1965]

 

Recent historiography of architecture lives a renewed interest in Corbusian thinking and works, mainly due 

to the 50th anniversary of his death. Between other experiences, we highlight exhibits in prominent cultural 

centers, as well as debates, thesis and dissertations from American and Spanish universities. Several 

of	their	graduates	come	from	Latin	America	and	focus	on	the	influence	of	Modern	Masters	in	their	own	

countries or on the circulation of modern ideas between local architects. This dissertation contributes to 

the creation of a counter-narrative for Modern Latin American architecture, inquiring Euro-centered histo-

riography, turned to Le Corbusier’s production in that region. Predominantly based on primary sources as 

plans, letters and sketches, we propose the reconstruction of the history of this French-Swiss architect’s 

Parisian studio –at 35, Rue de Sèvres– across its Latin American interns, working in three different periods, 

especially since 1947, and concerning different hierarchies of employees. The massive arrival of drafts-

men and trainees to the most relevant architectural bureau globally, evidenced its universal character and 

generated	connections	between	them,	 in	a	hard	moment	of	cultural	and	political	configuration	of	Latin	

American	Territory.	They	also	fed	with	parallel	experiences	 inside	the	 intellectual	flow	that	 involved	the	

Postwar France and supported the progressive and critical estrangement from Le Corbusier. As a result of 

that process, those collaborators would conceived remarkable and consistent architecture when they went 

back to their countries.

Keywords: Latin American Architects; Architecture (Professional Education); Modern Architecture; Archi-

tecture (Project-Methodology).
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Figura 67: Planta da intervenção no centro da cidade, segundo plano de Le Corbusier para 

Buenos Aires, 1938.

Fonte: FLL FHA F41.

Figura 68: Foto de Le Corbusier com assinatura para Jorge Ferrari Hardoy, 1938.

Fonte: publicada por (FUZS, 2012, p. 63).

Figura 69: Plano Regional para Buenos Aires, elaborado em Paris, 1938.

Fonte: FLL FHA F3.
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Figura 70: Le Corbusier, Jorge Ferrari Hardoy e Papadaki assistindo a uma sessão do CIAM VI, 

1947.

Fonte: Sigfried Giedion (publicada por LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 349).

Figura 71: O mural do 35, Rue de Sèvres (Le Corbusier, 1948), exibido no J1 de Marselha, 

dezembro de 2013.

Fonte: a autora.

Figura 72: Planta de distribuição dos colaboradores de Le Corbusier na Rue de Sèvres (inclui 

os nomes de Salmona e Serralta), c.a. 1948.

Fonte: FLC S3-17-4.

Figura 73: Prancha n. T.10.2.3, detalhe das curvas dos corrimãos nas escadas da Unidade de 

Marselha, desenhados por Wakeham, 1948.

Fonte: FLC 26271.

Figuras 74 e 75: Cartas de Le Corbusier para Luís Barragán, com recomendações e planos 

para acessar suas obras, 1931.

Fonte: Fundación Tapatía de Arquitectura (publicadas por NOELLE, 2004, p. 25).

Figura 76: Teodoro González de León e Nadir Afonso na Rue de Sèvres, 1948.

Fonte: publicada por (GONZÁLEZ DE LEÓN, 2006).

Figura 77: Prancha n. 4057, planta alternativa do terraço-jardim (escritórios; sanitários); 

proposta de Teodoro González de León, 1948.

Fonte: FLC 09598.

Figura 78: Terraço-jardim da usina Claude et Duval em Saint-Dié em 2014.

Fonte: a autora.

Figura 79: Prancha n. 3993, planta e elevação da modificação do pan-de-verre no 

apartamento de Le Corbusier, desenhada por Teodoro González de León, 1948.

Fonte: FLC 13461B.

Figura 80: Desenho de Le Corbusier c.a. 1948.

Fonte: acervo particular Teodoro González de León.
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Figura 81: Diagrama da Journée Solaire e nota de Le Corbusier para González de León, c.a. 

1948.

Fonte: publicado em Espacios n. 4 (1951).

Figura 82: Prancha A.0.3.34, planta da montagem das cofragens para a laje do solo artificial 

da Unidade de Marselha, 1948.

Fonte: Vicente Medel (FLC 25205).

Figura 83: Prancha A.1.0.61, planta do bloco 16b da Unidade de Marselha, no primeiro andar 

(disposição dos apartamentos) 1948.

Fonte: Pedro de la Mora (FLC 26434).

Figura 84: Le Corbusier e Justino Serralta no ateliê da Rue de Sèvres, justo depois da 

realização do grande mural, c.a. 1948.

Fonte: publicada por (PAPILLAULT, 2011, p. 80).

Figura 85: Terraço-jardim da Unidade de Habitação de Marselha, em 2013.

Fonte: a autora.

Figura 86: Creche no terraço-jardim da Unidade de Marselha; esboço da seção pela rampa, 

estudada por Justino Serralta, 1949.

Fonte: FLC 26520.

Figuras 87 e 88: Visita de Pablo Picasso ao canteiro da Unidade de Habitação de Marselha, 

com presença de Justino Serralta, 1949.

Fonte: acervo particular família Serralta-Stirling.

Figuras 89 e 90: Visita de Pablo Picasso ao canteiro da Unidade de Habitação de Marselha, 

com presença de Justino Serralta, 1949.

Fonte: FLC/ADAGP.

Figura 91: Visita de Pablo Picasso ao canteiro da Unidade de Habitação de Marselha, com 

presença de Justino Serralta, 1949.

Fonte: FLC (publicado por AHRENBERG; COHEN, 2013, p. 85).
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Figura 92: Prancha n. 0.0.26, Unidade de Habitação de Rezé-les-Nantes, perspectiva exterior 

elaborada por Justino Serralta, 1950.

Fonte: FLC 01706.

Figura 93: Unidade de Habitação de Rezé-les-Nantes, vista externa do ponto de vista do 

desenho de Serralta, 2013.

Fonte: a autora.

Figura 94: Pavilhão da Porte Maillot, plano e fachadas do pavilhão E, escala 1:50, desenhados 

por Justino Serralta, 1950.

Fonte: FLC 18194.

Figura 95: Maquete da capela Notre-Dame du Haut, em Ronchamp, c.a. 1950, Foto de 

Justino Serralta, 1950.

Fonte: CDI IHA (publicada por NUDELMAN, 2013, p. 254).

Figura 96: “Carré 1, 2, 3, 4, 5”, desenhado por Serralta e Maisonnier, c.a. 1948.

Fonte: publicado por (LE CORBUSIER, 1955).

Figura 97: Exemplar de Le Modulor v. 1 assinado por Le Corbusier para Justino Serralta, c.a. 

1950.

Fonte: acervo particular família Serralta-Stirling.

Figura 98: Capa de Le Modulor 2 com desenho de Justino Serralta, c.a. 1948.

Fonte: publicado por (LE CORBUSIER, 1955).

Figura 99: “Carré de la femme”, desenhado por Serralta, c.a. 1948.

Fonte: publicado por (LE CORBUSIER, 1955).

Figura 100: Desenhos posteriores de Serralta e Maisonnier para Le Modulor 2, c.a. 1950.

Fonte: publicado por (LE CORBUSIER, 1955, p. 54).

Figuras 101-104: Le Corbusier e vários colaboradores da Rue de Sèvres em um churrasco 

uruguaio, c.a. 1950.

Fonte: Gabrielle Delpeche, acervo particular família Serralta-Stirling.
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Figuras 105 e 106: Le Corbusier e Justino Serralta em churrasco uruguaio, c.a. 1950.

Fonte: Gabrielle Delpeche, acervo particular família Serralta-Stirling.

Figura 107: Desenho de Le Corbusier com dedicatória “pour Clémot”, 1950.

Fonte: acervo particular da família Clémot Monestier (publicada por NUDELMAN, 2013, p. 254). 

Figura 108: Perspectiva exterior das casas no projeto urbano para La Sainte Baume, 1949.

Fonte: Carlos Clémot (FLC 17786).

Figura 109: Carlos Clémot e Germán Samper apresentando o Plano Piloto para Bogotá, 1950.

Fonte: publicado em (SÁNCHEZ, 2015).

Figura 110: Prancha n. 4212 (121-4), “Centro cívico: separación del peatón y el automóvil“, 

desenhada por Clémot e a equipe do LC BOG.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figura 111: Prancha n. 4404, plano de implantação das casas Jaoul, 1952.

Fonte: Efraín Pérez Chanis (FLC 09904).

Figura 112: Solo artificial, planta da laje (por cima e por baixo), 1952.

Fonte: Efraín Pérez Chanis (FLC 02151).

Figura 113: Prancha n. 4567, planta do nível 3 do Supremo Tribunal de Chandigarh, desenhada 

por Pérez Chanis.

Fonte: FLC 04567.

Figura 114: Casa Labbé, Emilio Duhart e Héctor Valdés, elevação, 1941.

Fonte: publicado por (ESPARZA, 2001, p. 58).

Figura 115: Emilio Duhart em Harvard, junto a I.M. Pei, e outros, c.a. 1942.

Fonte: publicado por (CALDERÓN KALTWASSER, 2001, p. 58).

Figura 116: Villa Shodhan, croqui de estudo para a fachada sul-oeste, 1952.

Fonte: Emilio Duhart (FLC 06541). 
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Figura 117: Carte de séjour temporaire, novembro de 1949.

Fonte: acervo particular Reinaldo Valencia.

Figura 118: Certificado de estágio de Reinaldo Valencia assinado por Le Corbusier, maio de 1951.

Fonte: acervo particular Reinaldo Valencia.

Figura 119: Croqui de Reinaldo Valencia ilustrando seu quarto em uma pensão parisiense, c.a. 

1951. 

Fonte: Museu de Arquitetura Leopoldo Rother, Universidad Nacional de Colombia.

Figura 120: Prancha n. 4307, habitações tipo H3 (Redents collectifs quatre étages), 1950. 

Fonte: Reinaldo Valencia, Rogelio Salmona e Germán Samper (FLC 00598).

Figura 121: Prancha n. 6, fachadas norte e sul de uma unidade de habitação para o concurso 

Bairro Rotterdam de Estrasburgo, 1951. 

Fonte: Reinaldo Valencia (FLC 30667B).

Figura 122: Prancha n. A.10.6.4, axonometria do lado oeste da Unidade de Habitação de 

Marselha; policromia e materiais, 1951. 

Fonte: Reinaldo Valencia (FLC 25645).

Figura 123: Croqui de Reinaldo Valencia ilustrando o Pont des Arts em Paris, c.a. 1950. 

Fonte: Museu de Arquitetura Leopoldo Rother, Universidad Nacional de Colombia.

Figura 124: Carteirinha de estudante de Reinaldo Valencia na Universidade de Paris, para o 

ano escolar 1951/1952.

Fonte: arquivo pessoal Reinaldo Valencia.

Figura 125: Prancha n. Boc. 1, Unidade de Habitação de Rezé-les-Nantes, plantas dos andares 

9, 10 e 11, 1952. 

Fonte: Alberto Peña (FLC 02306).

Figura 126: Prancha n. 4547, Casas Jaoul em Neuilly-sur-Seine, pan-de-verre do térreo, 1952. 

Fonte: Alberto Peña (FLC 09965).
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Figura 127: Prancha n. 4471, planta geral do Capitol de Chandigarh, 1952. 

Fonte: Alberto Peña (FLC 05156).

Figura 128: Rogelio Salmona na Rue de Sèvres (segundo plano). Na frente, Balkrishna Doshi, 

c.a. 1952. 

Fonte: FLC/ADAGP (publicada por MEJÍA, 2014, p. 137).

Figura 129: Postal de ano novo para Le Corbusier, 1952. 

Fonte: Rogelio Salmona (FLC R3-2-365).

 

Figura 130: Prancha n. 4011 A, Usina Claude et Duval, pan-de-verre, 1948. 

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 09558).

Figuras 131-135: Prancha n. A.0374, terraço-jardim da Unidade de Habitação de Marselha, 

c.a. 1950. 

Fonte: acervo particular família Serralta-Stirling (cedidas por NUDELMAN).

Figura 136: Visita de Picasso à Unidade de Marselha (presumivelmente com Salmona), 1950.

Fonte: publicada por (LE CORBUSIER, 1952, p. 9).

Figura 137: Prancha n. 4314 A, plano urbano Marseille-Veyre, 1949.

Fonte: Rogelio Salmona e Germán Samper (FLC 23108).

Figura 138: Esquema de organização de bairros para o Plano Diretor de Bogotá, 1950.

Fonte: Rogelio Salmona e Germán Samper (FLC 33686).

Figura 139: Prancha n. 16, unidade habitacional para o concurso do Bairro Rotterdam em 

Estrasburgo; esquema em elevação da distribuição dos apartamentos do lado oeste, 1951.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 30679A).

Figura 140: Prancha n. 4800, Bairro Experimental Hem Roubaix, perspectiva aérea do 

conjunto, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 20829A).
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Figura 141: Prancha n. 4718, Maison Type Rochelle, perspectiva interna do quarto para os 

pais, tipo F5.II, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 20768).

Figura 142: Prancha n. 4715, Neuve Ville-Briey, perspectiva aérea do conjunto, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 20770).

Figura 143: Prancha n. 4393, estudo para o vitral da Villa Chimanbhai, 1954.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 30244).

Figura 144: Estação de Ônibus em Bogotá por Ortega y Solano, 1951.

Fonte: Revista Proa.

Figura 145: Prancha n. 4154 F, perspectiva interior do salão nas casas ROQ tipo A, 1949.

Fonte: Rogelio Salmona e Germán Samper (FLC 18758).

Figura 146: Casa Jaoul B, Neuilly-sur-Seine. Salão e sala de jantar em 2015.

Fonte: a autora.

Figura 147: Vista interior móveis planejados das Casas Jaoul, 1952.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 10128A).

Figura 148: Prancha n. 4897 bis, Vila do Governador, planta das casas tipo XI (trabalhadores 

administrativos sênior), 1954.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 29104).

Figura 149: Prancha n. 4322 bis, perfil de vias, regra das 7V Chandigarh, 1951.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 05289).

Figura 150: Prancha n. 4891 bis, planta geral do Capitol, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 05159).

Figura 151: Prancha n. 4641, Prédio de Advogados, fachadas norte-leste e sul-oeste, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 04754).
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Figura 152: Prancha n. 4934, Cidade Industrial, planta geral do traçado, 1954.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 29139).

Figura 153: Germán Samper no Ateliê da Rue de Sèvres, c.a. 1950.

Fonte: CDI IHA publicada por (NUDELMAN, 2013, p. 254).

Figuras 154-157: Riscos de Samper na Villa Savoye, 1949.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figuras 158-159: Riscos de Samper na Villa Stein-de-Monzie, 1949.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figuras 160-161: Riscos de Samper na Fundação Suíça da Cité Universitaire, 1951.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figura 162: Riscos de Samper sobre Précisions, 1948.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB207).

Figura 163: Riscos de Samper sobre Propos d’Urbanisme, 1948.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB219).

Figura 164: Riscos de Samper sobre Manière de Penser l’Urbanisme, 1948.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB226). 

Figura 165: Análise de Samper sobre um projeto publicado, que Le Corbusier apontaria como 

plágio do Palácio da Sociedade das Nações em Genebra; maquete de uma exposição sobre Le 

Corbusier no Museu Nacional da Colômbia, 1987.

Fonte: acervo pessoal Reinaldo Valencia.

Figura 166: Le Corbusier e Yolanda de Samper no seu casório civil em Bogotá, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figura 167: Notas de Samper sobre a apresentação dos Três Estabelecimentos Humanos, 1949.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS2002).
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Figura 168: Planta geral do térreo da proposta para o Bairro Rotterdam em Estrasburgo, 1951.

Fonte: Germán Samper (FLC 30664B).

Figura 169: Esboço genérico de uma Grela CIAM, 1949.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS1014).

Figuras 170-171: Mapas da situação regional de Bogotá anterior ao Plano Piloto, 1948.

Fonte: Germán Samper (GSB1004/GSB1006).

Figuras 172-174: Mapas da situação regional de Bogotá anterior ao Plano Piloto, 1948.

Fonte: Germán Samper (GSB1009/GSB1011).

Figura 175: Plano Diretor de Bogotá, estudo para o capítulo n. 4224 “Proposición de saturación 

de la zona central”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS4008).

Figura 176: Plano Diretor de Bogotá, estudo para o capítulo n. 104-1, relação de Bogotá com 

as principais metrópoles do mundo, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (FLC H3-5-8).

Figura 177: Plano Diretor de Bogotá, estudo dos bairros, 1950.

Fonte: Germán Samper (FLC 31556).

Figura 178: Plano Diretor de Bogotá, esquema de uma quadra para o Bairro do Norte, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB1034).

Figura 179: Plano Diretor de Bogotá, esquema de agrupação de casas para uma Unidade de 

Bairro, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB1038).

Figura 180: Plano Diretor de Bogotá, considerações para as casas “Une Maison; Un Arbre”, 

1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2138).

Figura 181: Plano Diretor de Bogotá, planta e elevação das casas “Tipo Gaitán”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB1042).
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Figura 182: Plano Diretor de Bogotá, planta e elevação das casas “Module 2,26 x 2,26”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2140).

Figura 183: Plano Diretor de Bogotá, esboço “circulación de peones”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2141).

Figura 184: Plano Diretor de Bogotá, esboço “proximidad de las zonas de trabajo”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2145).

Figura 185: Plano Diretor de Bogotá, esboço “Circulación Centre Civique”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2162).

Figura 186: Plano Diretor de Bogotá, esboço “Croissement des routes”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2158).

Figura 187: Samper no appartement témoin unidade de Habitação de Marselha, s.d.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figuras 188-190: Desenhos de Samper na unidade de Habitação de Marselha, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figuras 191-195: Desenhos de Samper na unidade de Habitação de Marselha (exteriores, 

terraço-jardim), 1953.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figuras 196-198: Desenhos de Samper na unidade de Habitação de Marselha (interiores 

appartement témoin), 1953.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figura 199: Unidade de Habitação Rezé-les-Nantes, fachadas, 1952.

Fonte: Germán Samper (FLC 02314).

Figura 200: Prancha n. 4047, Neuve Ville Briey, planta das casas Tipo F, “Rez-de-Chausée”, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 20819B). 
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Figura 201: Prancha n. 4313, HEM Roubaix, planta geral de zonas verdes, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 20914A).

Figura 202: Estudo de Normalização das Casas Alongadas em Roquebrune-Cap-Martin, c.a. 

1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2112).

Figura 203: Maisons Jaoul, esboços vigas e muros de apoio para as abóbadas, c.a. 1951.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB10125).

Figura 204: Maisons Jaoul, esboço “Varanda”, 1952.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB10050).

Figura 205: Maisons Jaoul, esboço mobília interna, 1952.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB10069).

Figura 206: Maisons Jaoul, detalhe construtivo abóbada, segundo plano definitivo, 1952.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB10128).

Figura 207: City Center, planta “Etapas de realização nomenclatura de venda”, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 05455).

Figura 208: Estudo comparativo entre Chandigarh e Nova Dehli, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 29051).

Figura 209: Prancha n. 4473, Tabela de Síntese “Arborização Chandigarh”, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 05283).

Figura 210: Esboços da planta do térreo e da seção longitudinal da Assembleia, 1951.

Fonte: Germán Samper (FLC 02993).

Figura 211: Prancha C17, esboço da planta geral do Capitol, 1952.

Fonte: Germán Samper (FLC 05139).

Figura 212: Raj Bhavan, estudo de superfícies mínimas necessárias, 1952.

Fonte: Germán Samper (FLC 04156A).
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Figura 213: Mão Aberta Chandigarh, esboço elevação frontal, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 05832).

Figura 214: Prancha n. 4777, corte transversal do Supremo Tribunal, esquema de ventilação, 

1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 04764).

Figura 215: Secretariado de Chandigarh, elevação “N1”, 1951.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS8005/GS8005.1).

Figura 216: Secretariado de Chandigarh, perspectiva do Hall de ministros, 1951.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS8061).

Figura 217: Secretariado de Chandigarh, “Estudo dos Pilotis”, 1951.

Fonte: Germán Samper (GS8099).

Figura 218: Secretariado de Chandigarh, esboço para a planta n. “4996”, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8015).

Figura 219: Secretariado de Chandigarh, esboço Circulação Horizontal, n. “4996”, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8017).

Figura 220: Secretariado de Chandigarh, croqui da fachada leste, n. “4996”, 1952.

Fonte: Germán Samper (GSB30030).

Figura 221: Secretariado de Chandigarh, croqui externo do prédio, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8084).

Figura 222: Secretariado de Chandigarh, esboço da fachada principal, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8077).

Figura 223: Secretariado de Chandigarh, detalhe em perspectiva da fachada principal, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8071).

Figura 224: Secretariado de Chandigarh, croqui hall de acesso, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8100).
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Figura 225: Secretariado de Chandigarh, perspectiva “Hall d’entrée des ministres”, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8118).

Figura 226: Secretariado de Chandigarh, corte/perspectiva pela fachada de um escritório dos 

ministros, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8066).

Figura 227: Secretariado de Chandigarh, perspectiva do hall central, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8098).

Figura 228: Secretariado de Chandigarh, perspectiva da marquise do acesso, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8101).

Figura 229: Secretariado de Chandigarh, esboço da planta dos seis blocos, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8030).

Figura 230: Secretariado de Chandigarh, estudos do ritmo para a fachada sul, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8140).

Figura 231: Secretariado de Chandigarh, estudos para pan-de-verre na fachada sul, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8136).

Figura 232: Secretariado de Chandigarh, alternativa de brises verticais na fachada sul, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8132).

Figura 233: Secretariado de Chandigarh, perspectiva da fachada lateral, 1953.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS8090).

Figura 234: Secretariado de Chandigarh, esboço marquise definitiva do acesso, 1953.

Fonte: Germán Samper (GS8158).

Figura 235: Secretariado de Chandigarh, perspectiva do térreo, 1953.

Fonte: Germán Samper (GS8156).

Figura 236: Secretariado de Chandigarh, perspectiva hall de espera ministros, 1953.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS8117).
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Figura 237: Risco de Don Quixote para Balkrishna Doshi e Germán Samper, 1953.

Fonte: Le Corbusier (FLC).

Figura 238: Augusto Tobito, Le Corbusier e vários colegas da Rue de Sèvres, c.a 1955.

Fonte: FLC L8-13-8.

Figura 239: Augusto Tobito em uma soirée com Xenakis, c.a. 1956.

Fonte: acervo particular Bárbara Bradley.

Figura 240: Axonometrias edifício anexo para advogados, Chandigarh, 1955.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 04685).

Figura 241: Prancha n. 4691, fachada sul-oeste prédio de escritórios City Center, Chandigarh, 

1955.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 05121).

Figura 242: Prancha n. 5502, fachada noroeste prédio de escritórios PTT Building, Chandigarh, 

1955.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 29138).

Figura 243: Prancha n. 5122, Secretariado de Chandigarh, planta de escritórios de ministros, 

soluções A e B, 1954.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 02848).

Figura 244: Raj Bhavan, esboço da planta n. 5, 1953.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 04104).

Figura 245: Capela de Ronchamp, fachada norte, 1953.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 07185). 

Figura 246: Capela de Ronchamp, fachada norte em 2009.

Fonte: a autora.

Figura 247: Villa Chimanbhai, corte BB, 1953.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 06323).
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Figura 248: Villa Shodhan, planta do nível 3 bis, 1954.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 06446).

Figura 249: Prancha n. 5302, Assembleia de Chandigarh, corte n. 4, 1955.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 03030).

Figura 250: Prancha n. En. 059, Unidade de Habitação de Rezé-les-Nantes, perspectiva sul, 

1954.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 02316A).

Figura 251: Prancha n. En. 2A, Unidade de Habitação de Briey-en-Fôret, plano de massas, 

1954.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 33209).

Figura 252: Esquema do plano de massas para o projeto urbano de Meaux, 1956.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 21561).

Figura 253: Estudo Meaux, 226 x 226 x 226, esboço de montagem de módulos metálicos, 

c.a. 1957.

Fonte: Augusto Tobito (FLC M3-4-110).

Figura 254: Unité Typ Berlin, esboços do perfil, pignon e planta do acesso, 1956.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 23938).

Figura 255: Unité Typ Berlin, vista externa norte, em 2014.

Fonte: a autora.

Figura 256: Convento de La Tourette, redução da planta do nível do refeitório, 1956.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 01066).

Figura 257: Convento de La Tourette, vista interna do claustro no nível do atrium, em 2008.

Fonte: a autora.

Figura 258: Complexo esportivo e cultural de Firminy, planta geral, 1958.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 16823).
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Figura 259: Complexo esportivo e cultural de Firminy, vista aérea da Casa da Juventude, em 

2013.

Fonte: a autora.

Figura 260: Estádio de Bagdá, esquemas de contraforte e escadarias, 1958.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 29478).

Figura 261: Dedicatória de uma pintura por parte de Le Corbusier a Tobito, 1959.

Fonte: acervo particular Bárbara Bradley (publicada por GUALTIERI, 2012).

Figura 262: Jullian e sua esposa na casa do Lago Léman entrevistando a mãe de Le Corbusier, 

1958.

Fonte: FGJF F01 0318.

Figura 263: Le Corbusier e a equipe da Rue de Sèvres com uma maquete da Assembleia de 

Chandigarh, em 1959.

Fonte: FGJF F03 0004.

Figura 264: Taça de champanhe com motivo do Natal 1959. À direita, Jullian. 

Fonte: FJGF F03002.

Figura 265: Organograma da Rue de Sèvres em 1960. 

Fonte: publicado por (KLEIN, 2011, p. 92).

Figura 266: Croquis “création de rivière double”, 1959. 

Fonte: Guillermo Jullian (FJGF D0238).

Figuras 267 e 268: Le Corbusier, Georges Presenté, Annibale Vitelozzi, Pierre Luigi Nervi e 

Guillermo Jullian em Roma, 1960.

Fonte: FGJF F01 0571 e FGJF F01 0572.

Figura 269: Estudo de superfícies de um estádio em Roma, por Jullian, 1960.

Fonte: FJGF D0120.
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Figura 270: Prancha n. 5800, Estádio de Bagdá, planta das salas de imprensa e vestiários, 

1960/1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 00184).

Figura 271: Museu do Conhecimento, Chandigarh, esquema da fachada, 1959.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 28342).

Figura 272: Museu do Conhecimento, Chandigarh, risco da planta do nível n. 3, 1959.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 28310).

Figura 273: Projeto para o PTT Building, Chandigarh, detalhes da Unidade Estrutural, 1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 05359A).

Figuras 274 e 275: Le Corbusier e Jullian em uma visita ao terraço da Estação de Orsay, 

1961.

Fonte: FGJF F01 0301.

Figuras 276: Projeto para o Hotel de Orsay, estudo da fachada longitudinal, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 11826).

Figuras 277 e 278: Jullian e o diretor de teatro Jo Tréhard, trabalhando na Rue de Sèvres 

sobre o dossiê STR LC, planta 4, 1964.

Fonte: FGJF D0047.

Figura 279: Carpenter Center, estudo da planta do primeiro nível, 1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 31207).

Figura 280: Carpenter Center, corte longitudinal pela grande rampa, 1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 31230).

Figura 281: Maquete para apresentação do Carpenter Center, elaborada por Jullian, 1960.

Fonte: publicada por (SEKLER; CURTIS, 1978, p. 90).

Figura 282: Carpenter Center, planta do nível 5, 1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 30348).

PÁGINA

518

PÁGINA

517

PÁGINA

514

PÁGINA

520

PÁGINA

522

PÁGINA

531

PÁGINA

533

PÁGINA

534

PÁGINA

534

PÁGINA

523

PÁGINA

521



Figura 283: Maquete elaborada por Jullian em 9 de setembro de 1960, explorando 

combinações entre brises e ondulatoires.

Fonte: publicada por (SEKLER; CURTIS, 1978, p. 11).

Figura 284: Carpenter Center, esboços de perspectivas externas pela Quincy Street, 1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 31296).

Figura 285: Esboço da planta com referência a Le Sapin de L’Éplattenier, por Jullian, 1961

Fonte: FGJF D0180.

Figura 286: Carpenter Center, estudos dos brise-soleil na fachada Leste, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 31194).

Figura 287: Carpenter Center, detalhe dos aérateurs para a fachada sul, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLL SERT B097j).

Figura 288: Carpenter Center, rampa pública e estúdios, em 2014.

Fonte: a autora.

Figura 289: Pavilhão Weber, esboço, rampa pública e estúdios, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (CCA DR 1993: 0138: 079).

Figura 290: Pavilhão Weber, rascunho para Jullian da perspectiva externa do prédio, 1961.

Fonte: Le Corbusier (CCA DR 1993: 0138: 004).

Figura 291: Pavilhão Weber, riscos de Jullian na planta e na elevação, cálculos, 1961.

Fonte: FGJF L0037, p. 31.

Figura 292: Prancha n. 5949, Pavilhão Weber, fachada leste, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 21086A).

Figura 293: Pavilhão Ahrenberg, rascunho das duas plantas e do corte transversal, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 25067).
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Figura 294: Tavès, Oubrerie, Andreini e Jullian com maquete da igreja de Saint-Pierre em 

Firminy, c.a. 1961.

Fonte: publicada por (OUBRERIE; BURRIEL, 2014, p. 15).

Figura 295: Reforma de um apartamento, collage da planta, 1963.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 30155).

Figura 296: Croqui de Le Corbusier da cobertura em “V” do aeroporto Fiumicino de Pierre Luigi 

Nervi, 1960.

Fonte: CCA DR 1993: 0137: 001.

Figura 297: Centro de Cálculos Olivetti, jogo compositivo criado por Jullian, 1962.

Fonte: FGJF D0012.

Figura 298: Centro de cálculos Olivetti, detalhe do corte pela fachada sul, com esboço do 

secretariado de Chandigarh, 1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 14786).

Figura 299: Centro de cálculos Olivetti, risco de Jullian para a planta do nível 2, 1962.

Fonte: FGJF D0012.

Figura 300: Centro de cálculos Olivetti, risco de Jullian para sanitários e vestiários, 1962.

Fonte: FGJF D0016.

Figura 301: Prancha n. 6020, Centro de cálculos Olivetti, “vue d’avion”, 1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 14719, verso).

Figura 302: Prancha n. 4, Centro de cálculos Olivetti, planta dos níveis 4 e 5, 1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FGJF D0312g).

Figura 303: Fotografias do Centro de cálculos Olivetti, a ser incluída na Grille CIAM, 1963.

Fonte: Guillermo Jullian (FGJF D0016, p. 38).

Figura 304: Primeiro projeto para a Embaixada da França em Brasília, risco da planta N5, 

1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FGJF D0063g).
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Figura 305: Prancha n. 6092, primeiro projeto para a Embaixada da França em Brasília, plantas 

1 e 3 da chancelaria, 1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FGJF D0251).

Figura 306: Prancha n. 6230, primeiro projeto para a Embaixada da França em Brasília, planta 

4 da chancelaria (habitações), 1964.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 21064).

Figuras 307 e 308: Jullian e Le Corbusier com maquete da primeira proposta para a 

Embaixada da França em Brasília, c.a. 1964.

Fonte: FGJ F02 0015 e FGJ F02 0016.

Figura 309: Maquete da primeira proposta para a Embaixada da França em Brasília, c.a. 1964.

Fonte: FLC/ADAGP.

Figuras 310: Maquete esquemática da primeira proposta para a Embaixada da França em 

Brasília, c.a. 1962.

Fonte: FLC-ADAGP.

Figura 311: Croquis de Jullian na Piazza San Marco, Veneza, 1958.

Fonte: FGJF L0014.

Figura 312: Croquis de Jullian, padrões para os quartos do Hospital de Veneza, 1964.

Fonte: FGJF L0048, p. 2.

Figura 313: Riscos de Jullian com princípio compositivo das Unité de Bâtisse e um esquema 

do corte transversal, 1964.

Fonte: FGFJ L0048, p. 34.

Figura 314: Risco inicial de Le Corbusier para o Hospital de Veneza, 1964.

Fonte: Fondo Ospedale Civile di Venezia – ULSS Veneziana.

Figuras 315 e 316: Collages de Jullian com o partido inicial do Hospital de Veneza, 1964.

Fonte: publicadas por (MAZZARIOL, 1967, p. 98).
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Figura 317: Prancha n. 6276, Hospital de Veneza, terceira proposta, planta do nível 1A, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian  (FLC 32173B).

Figura 318: Prancha n. 6278, Hospital de Veneza, terceira proposta, planta nível 2, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 32174B).

Figura 319: Prancha n. 6279, Hospital de Veneza, terceira proposta, planta nível 2A, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 32175B).

Figura 320: Prancha n. 6279, Hospital de Veneza, terceira proposta, planta nível 3, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 32176B).

Figura 321: Fotografia da maquete da primeira proposta para o Hospital de Veneza, elaborada 

por Jullian, 1964.

Fonte: publicada por (LE CORBUSIER, 1965, p. 150).

Figura 322: Fotografia de Le Corbusier com dedicatória a Jullian, 1964.

Fonte: Fondo Ospedale Civile di Venezia – ULSS Veneziana.

Figura 323: Fotografia de Jullian apresentando a segunda proposta da  Rue de Sèvres às 

diretivas do Hospital em Veneza, 1964.

Fonte: FGJF D0063g.

Figura 324: Hospital em Veneza, grela criada por Jullian como guia pessoal para a 

identificação das Unité de bâtisse, 1964.

Fonte: publicada por (ALONSO, 2010, p. 37).

Figura 325: Guillermo Jullian e Le Corbusier em Veneza, 1965.

Fonte: publicada por (ALLARD In: SARKIS, 2002, p. 20).

Figuras 326-330: Guillermo Jullian e Le Corbusier em Veneza, 1965.

Fonte: publicada por (DUBBINI; SORDINA, 1999).

Figura 331: Ateliê Le Corbusier em Veneza, 1970.

Fonte: FGJF D0280g.
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Figura 332: Lousa do Ateliê da Rue de Sèvres com o corte transversal da célula de doentes, 

escala 1:1, 1965.

Fonte: Eugène Claudius-Petit (publicada por BOESIGER, 1969, p. 141).

Figura 333: Rascunhos de Le Corbusier do potato building no Museu do Século 20 em 

Nanterre, 1965.

Fonte: CCA DR 1993: 0145: 001.

Figura 334: Museu do Século 20 em Nanterre, rascunho da planta do nível N3, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 30023).

Figura 335: Jullian na tumba de Le Corbusier, em Roquebrune-Cap-Martin, 1965.

Fonte: FGJF D0122.

Figura 336: Jullian e sua equipe antes de entregar os locais da Rue de Sèvres, 1965.

Fonte: FGJF D0238.

Figura 337: Campus da Universidad de Concepción (plano diretor), por Emílio Duhart (1957-

1967).

Fonte: a autora, 2014.

Figura 338: Campus da Universidad Pedagógica, México D.F., por Teodoro González de León e 

Abraham Zabludosky (1979-1981).

Fonte: a autora, 2013.

Figura 339: Torres del Parque, Bogotá, por Rogelio Salmona (1965-1970).

Fonte: a autora, 2015.

Figura 340: Edifício Virrey del Pino, Buenos Aires, pelo Grupo Austral (1941).

Fonte: a autora, 2013.

Figura 341: Hogar Estudiantil Universitario, Montevidéu, por Carlos Clémot e Justino Serralta 

(1959-1986).

Fonte: a autora, 2014. 
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Figura 342: Maquete da casa do arquiteto, por Reinaldo Valencia (s.d.).

Fonte: acervo particular Reinaldo Valencia.

Figura 343: Proposta urbana de Carlos Gómez Gavazzo para o concurso Punta Ballena (1935).

Fonte: publicada por (NUDELMAN, 2013, p. 184).

Figura 344: Vista aérea Ciudadela Colsubsidio, Bogotá, por Germán e Ximena Samper (1983-

2012).

Fonte: Disponível em: <http://www.archdaily.co/co/02-356488/clasicos-de-arquitectura-

ciudadela-colsubsidio-german-samper>, acesso em: 18 dez. 2015.

Figura 345: Prédio B1, USP São Carlos, por Ernest de Carvalho Mange e Hélio Duarte (1954-

1956).

Fonte: a autora, 2014.

Figura 346: Igreja San Antonio de Padua, Lima, por Roberto Wakeham Dasso (1952).

Fonte: Disponível em: <https://wazeone.files.wordpress.com/2010/01/day-17-c.jpg>, acesso 

em: 18 dez. 2015.

Figura 347: Feira de Valência (Espanha), por Guillermo Jullian (1967).

Fonte: a autora, 2015.

PÁGINA

634

PÁGINA

633

PÁGINA

635

PÁGINA

636

PÁGINA

635

PÁGINA

634



TABELAS

Tabela 1: Lista de projetos da Rue de Sèvres com participação de colaboradores latino-

americanos. 

Fonte: a autora, 2015, baseada nas informações consolidadas nesta tese.

Tabela 2: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Carlos Gómez Gavazzo, 

na Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados, na maioria da FLC). 

Tabela 3: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Roberto Dávila Carson, 

na Rue de Sèvres.

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados, na maioria, da FLC).

Tabela 4: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Roberto Matta, na Rue 

de Sèvres.

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados, na maioria, da FLC).

Tabela 5: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Juan Kurchán e Jorge 

Ferrari Hardoy, na Rue de Sèvres.

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados, na maioria, da FLC).

Tabela 6: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Roberto Wakeham 

Dasso na Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 7: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Teodoro González de 

León na Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 8: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Vicente Medel, na Rue 

de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).
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Tabela 9: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Pedro de la Mora na Rue 

de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 10: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Justino Serralta na Rue 

de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 11: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Carlos Clémot, na Rue 

de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 12: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Efraín Pérez Chanis, na 

Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 13: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Emilio Duhart, na Rue 

de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 14: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Reinaldo Valencia, na 

Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 15: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Alberto Peña, na Rue 
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INTRODUÇÃO 

Os anglo-saxônicos não nos trouxeram a felicidade. 
Os Russos também não a trarão. [...]

Nós somos latinos, ainda somos helenos.

Le Corbusier (tradução nossa)
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1 COLQUHOUN, Alan. The Le Corbusier Centenary. In: Journal of the Society of Architectural Historians, 
Chicago, v. 49, n. 1, p. 96-105, 1987.
2 Segundo Livesy e Moulis (2015, p. 1181), a obra do arquiteto fez, frequentemente, o papel de espelho da sociedade 
à qual dirigia-se; espírito ecoado nos trabalhos acadêmicos, dependendo da sua origem. 

I. 
A HISTÓRIA DO ATELIÊ VISTA COM OLHOS LATINOS 
(O PORQUÊ DE UM CONTRA-RELATO)

i.i.
Apresentação

A historiografia recente da arquitetura moderna, alimentada principalmente pelo contexto 

acadêmico anglo-saxão e mediterrâneo, assiste a um interesse renovado na obra e pensamento de Le 

Corbusier, graças, entre outros motivos, ao 50º aniversário do seu falecimento: destacam-se exposições 

em centros culturais renomados, bem como a produção de pós-graduandos, muitos deles originários da 

América Latina, focando na influência do mestre nos seus próprios países, ou nas trocas com arquitetos 

conterrâneos. Esse interesse – expandido para os sócios e colaboradores do franco-suíço, bem como por 

alguns profissionais que se autoproclamaram seus discípulos – adquiriu um tom mais objetivo do que os 

estudos “pro” e “contra” Le Corbusier iniciados na década de 1950, preocupando-se pela contextualização 

da sua ação em um vasto campo cultural (COLQUHOUN1 apud LIVESLY; MOULIS, 2015, p. 1178). Isto 

também se traduz em uma vontade de entendimento da condição moderna para os contextos geográficos 

e políticos para os quais agiu2, entre esses o latino-americano. 
A partir da figura corbusiana, cujo protagonismo global é inegável, questionamos o relato histórico 

voltado à produção desse arquiteto no nosso território, começando pelas primeiras tentativas de difusão 
da arquitetura moderna latino-americana no contexto estadunidense, entre as quais, destacam-se as ex-
posições do MoMA de Nova Iorque “Brazil Builts” de 1943 (curadoria de Philip Godwin) e “Latin American 

Architecture since 1945” (curadoria de Henri Russell Hitchcock), apresentada em 1955. 

Desde 1947, a chegada massiva de empregados e estagiários, principalmente da América do Sul 

(21 no total), àquele que, com certeza, foi o mais importante escritório de arquitetura da sua época, evi-

denciou o caráter universal e experimental desse estúdio, mas também propiciou uma rede de circulação 

de ideias entre esses colaboradores, paralela a um momento intenso na configuração política e cultural do 

INGRID 
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3 “[…] com certeza influenciada pelo ambiente politicamente correto da crítica e da historiografia norte-americanas 
da época. Essa posição não lhe deixaria registrar os problemas e os desafios que a arquitetura moderna estava 
destinada a encarar na América Latina” (TORRENT In: MONDRAGÓN; MEJÍA, 2015, p. 279, tradução nossa).
4 De fato, na sua obra de 1986, Le Corbusier: Ideas and Forms (Phaidon, reeditada em 2015), Curtis inclui um 
capítulo (n. 20) intitulado “On Transforming Le Corbusier”, que examina releituras da obra do mestre de várias 
regiões do planeta, incluída a latino-americana.

território latino-americano. Essa rede também se alimentou de experiências externas ao ateliê, decorren-

tes da animação intelectual que caracterizava a França do segundo Pós-guerra, suscitando neles as bases 

não apenas de um afastamento coletivo e crítico de Le Corbusier, mas de uma produção arquitetônica fértil 

e consistente, ao retornarem aos seus países de origem. A possibilidade dos pupilos impugnarem a perso-

nalidade esmagadora do seu mestre, evidente em alguns discípulos diretos (Rogelio Salmona) e indiretos 

(Oscar Niemeyer), foi um dos principais motores para empreendermos este trabalho que, por enquanto, 

apenas focará nos seus anos formativos.  

i.ii.
Problema

Enquanto exposições, como a curada por Russell Hitchcock no MoMA, apresentaram uma abordagem 

extremamente plana, neutral e objetiva da arquitetura latino-americana3, panoramas universais da mo-

dernidade arquitetônica, como aquele elaborado pelo historiador britânico William Curtis no livro Modern 

Architecture Since 1900 (Phaidon, 1982; reeditado em 1996), começaram a incorporar capítulos de-

dicados ao caso latino-americano, salientando figuras da primeira “modernidade regional” – nomes hoje 

célebres como Juan O’Gorman; Oscar Niemeyer; Luis Barragán; Mario Pani; Lucio Costa; Carlos Raúl Villa-

nueva; Eladio Dieste; Ricardo Legorreta; Clorindo Testa; etc. – mencionando incipientemente a influência 

de Le Corbusier na produção delas. A predominância de mexicanos nessa lista não é coincidência: Curtis, 

que proferiu palestras sobre Le Corbusier no México4, desenvolveu uma pesquisa sobre autores renoma-

dos nesse país, com destaque à obra de Teodoro González de León, um dos antigos colaboradores do ateliê 

da Rue de Sèvres (apelido do escritório, conferido pelo seu endereço). Trata-se de um dos raros estudos 

nesse enfoque por parte de um autor de origem anglo-saxônica, incluídos nas monografias que, sobre esse 

arquiteto, elaboraram Louise Noelle (1994) e Miquel Adrià (2010). O caso de um segundo ex-colaborador 

da Rue de Sèvres também seria incluído na compilação de Curtis: trata-se do colombiano Rogelio Salmona.
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No quadro acadêmico específico latino-americano, essa intensa curiosidade pela figura do franco-suíço 

vem se manifestando desde a década de 1980, por conta da comemoração do seu primeiro centenário, 

debruçando-se em um primeiro e significativo esforço por reconstruir as viagens corbusianas à região, 

começando pela sua chegada à Argentina, em 1929. Destacam-se trabalhos de reconhecidos autores no 

subcontinente, como Jorge Glusberg (1984), Francisco Liernur e Pablo Pschepiurca (2008), no que tange à 

Argentina; Margareth Pereira e Cecília Rodrigues dos Santos (1987), Elizabeth Davis (1987), Carlos Eduar-

do Comas e Rogério de Castro Oliveira (1991) para o caso brasileiro. Em uma primeira tentativa de diálogo 

entre essas diferentes reflexões, tanto do universo hispânico quanto do lusófono, o pesquisador chileno 

Fernando Pérez Oyarzún elaborou um olhar pioneiro e conjunto sobre o contexto regional, sob o título 

de Le Corbusier y Suramérica, Viajes y Proyectos (Ediciones ARQ, 1991). Principalmente voltados 

para a expansão da estética e pensamento do Corbusianismo no território latino-americano5, através das 

primeiras propostas do arquiteto na América do Sul, esses textos fornecem abundantes conexões com 

influentes personagens locais; em compensação, os nomes dos colaboradores dessa região que trabalha-

vam concomitantemente em Paris aparecem com menor frequência, até porque os episódios examinados 

mais cuidadosamente (na antologia de Pérez Oyarzún, os casos chilenos Emilio Duhart e Roberto Dávila são 

dominantes), a presença deles no ateliê da Rue de Sèvres foi mínima.

Embora Charles-Édouard Jeanneret (nome original de Le Corbusier) fosse autodidata, parte da sua for-

mação arquitetônica foi feita em escritórios já célebres na primeira metade do século 20, como aqueles 

de Auguste Perret (Paris) ou de Peter Behrens (Berlim). No primeiro caso, Judi Loach (1992) salienta a 

condição de centro de trocas multiculturais e, principalmente, de lugar de encontro de algumas futuras 

vedetes da arquitetura moderna (Mies van der Rohe, Walter Gropius, entre outros). Trata-se de um fenô-

meno comum hoje, espalhado pelo mundo e reproduzido no seu próprio ateliê. No entanto, acreditamos 

que a particularidade da Rue de Sèvres residiria na configuração de camadas sobrepostas, determinadas 

por diferentes graus de afinidade com a obra e com as ideologias corbusianas, bem como pelas suas raízes 

culturais. Entre essas camadas, encontrar-se-ia aquela dos colaboradores latino-americanos. 

Em um artigo dedicado à influência de Le Corbusier no Chile, e falando do caso de Duhart, Hum-

berto Eliash (1987, p. 18) define a lição apreendida perante o mestre, por esse arquiteto austral, como 

uma capacidade de ir além dos princípios modernos da arquitetura, fazendo com que o ex-colaborador 

desenvolvesse uma certa autonomia criadora capaz de traduzir a linguagem corbusiana para o contexto 

latino-americano, com sensibilidade e originalidade. Paralelamente, no Brasil, outra edição especial ho-

5 A especificidade da relação entre Le Corbusier e cada um dos países latino-americanos com os quais teve vínculos 
contrasta com a visão unitária que, presumivelmente, ele tinha não apenas da América Latina mas do continente 
todo, incluindo os Estados Unidos, bem como do seu povo. “Nesse sentido, uma nota interna do ateliê [FLC D1-
03-356] é particularmente reveladora: [...] pedindo a Ducret e Wogenscky prepararem o material para o projeto da 
nova capital do Brasil, lembrava: fui cortado em a) Ministério de Educação; b) Rio de Janeiro, Cidade Universitária, 
c) Buenos Aires, Plano; Nova Iorque: ONU” (LAPUNZINA, 2015, p. 1135, tradução nossa).
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menageando Le Corbusier, desta vez na revista Arquitetura e Urbanismo6 (n. 14, editada pela PINI em 

novembro de 1987), intitulava-se “A herança discutida”, e incluía textos e depoimentos de grandes nomes 

da arquitetura paulista e carioca, incluindo Oscar Niemeyer e Lucio Costa. Enquanto a entrevista com esse 

último se chamou “...Ele deixou um presente”, o editorial – sob o título “Pedaços Recolados” – advertia: 

Hoje podemos identificar isoladamente manifestações substantivas de nossa arquitetu-
ra, ligações distantes ou mesmo propostas críticas à obra e ideário de Le Corbusier [...] 
Além de sua presença que possibilitou o arranque para expressões culturais autônomas 
da arquitetura brasileira, Le Corbusier deixou em seu último escritório a Lucio Costa, 
em 1964, um comentário que, sem dúvida, permanece vivo para o nosso momento: 
“Nunca se sabe, nesse seu país de grandes agitações, se vocês estão aos pedaços ou 
se os pedaços já estão recolados” (M.S.P., 1987, p. 3).

Essa frase de Le Corbusier é válida para toda a América Latina e acreditamos que os pedaços ainda estão 

prontos para serem colados; tarefa à qual tentaremos contribuir nas próximas linhas. Ora, a distância que 

a arquitetura brasileira tomou do mestre, afirmada pela atuação autônoma do próprio Niemeyer – que não 

foi colaborador, mas sócio do franco-suíço –, seria ilustrada por Kenneth Frampton como “contra-influên-

cia”, no texto “Le Corbusier and Oscar Niemeyer: influence and counter-influence”7. Não se trata de uma 

abordagem inédita, mas de uma crítica à história da arquitetura moderna, no seu papel na formação de 

novos arquitetos8.

Trabalhos acadêmicos mais recentes, entre esses o de Jorge Nudelman (2013), denunciam uma 

dimensão contestatória similar em outros interlocutores sul-americanos de Le Corbusier (Justino Serralta 

e Carlos Clémot). Uma abordagem de natureza semelhante caracteriza algumas pesquisas de doutorado 

focadas no aprendizado parisiense dos ex-colaboradores argentinos de Le Corbusier, Jorge Ferrari Har-

doy e Juan Kurchán (tese de Gonzalo Fusz, 2012); dos uruguaios Calos Gómez Gavazzo, Carlos Clémot e 

Justino Serralta (abordados pelo próprio Nudelman) e dos chilenos Roberto Dávila (tema da tese – em 

andamento – de Hernán Marchant-Montenegro, na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) e Emilio Du-

hart (atualmente em preparação, por parte de Verónica Esparza). Por sua vez, a Fondation Le Corbusier 

(FLC) dedicou o volume de 2007 do seu Anuário de Estudos Corbusianos, Massilia, a Guillermo Jullian 

de la Fuente, outro colaborador do Chile. Esse país e a Colômbia contribuem com o maior número de 

6 Alguns dos textos publicados no periódico apareceram novamente em Depoimento de uma geração: 
Arquitetura Moderna no Brasil, livro também editado pela PINI em 1987 (coletânea de Alberto Xavier) e que se 
tornou um referencial na historiografia da arquitetura brasileira. Neste trabalho usamos a edição da Cosac & Naify 
(2003), acrescentada com artigos de Walter Gropius, Sigfried Giedion e Bruno Zevi.
7 Cf. BRILLEMBOURG, Carlos. Latin American Architecture, Architecture 1929-1960: Contemporary 
Reflections. New York: Monacelli Press, 2004, p. 3.
8 “As contínuas relações existentes entre uma civilização e outra desaparecem quase sempre, e o estudante fica 
com a impressão de que se trata de mundos diversos e misteriosos que carecem de comunicação entre eles. Na 
história da arquitetura moderna, o erro se repete quando, ao separarem os capítulos europeus dos americanos, as 
influências permanentes entre as culturas de ambos os hemisférios ficam sem destaque. [...] Essas influências, 
como perceptível, são recíprocas. [...] A cultura artística, quando verdadeira cultura, é sempre internacional e as 
influências mútuas não possuem menos importância do que os valores culturais de cada país” (ZEVI, 1954, p. 606-
608, tradução nossa).
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empregados latino-americanos à Rue de Sèvres, quatro em cada caso. No colombiano, destacam-se as 

contribuições de Salmona e de Germán Samper: trabalhos específicos sobre o primeiro autor foram desen-

volvidos por Tatiana Urrea (2014); Elisenda Monzón (2010); Cristina Albornoz (2011) e, recentemente, Cla-

ra Mejía (com destaque ao capítulo que reconstrói exaustivamente a contribuição de Salmona ao 35, Rue 

de Sèvres, focando na análise dos projetos). Sobre Samper, as investigações no contexto acadêmico são 

escassas: a mais notável dessas é o material apresentado na exposição “Casa + casa = ciudad” (Archivo 

de Bogotá, 2011-2012), com curadoria de Marcela Ángel e María Cecilia O’Byrne. Tanto Salmona quanto 

Samper pertenceram a um grupo de empregados que permaneceu na Rue de Sèvres durante períodos 

prolongados; esse foi o objeto de estudo da nossa dissertação de mestrado, apresentada na Universidade 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne em 2008. Esta nova pesquisa complementa abordagens incipientes, decorren-

tes de vários estudos do Plano Regulador de Le Corbusier para Bogotá (Rodrigo Cortés, Mauricio Pinilla 

e Hernando Vargas, 1987; Fernando Arias, 2009; Doris Tarchópulos, 2010; Patricia Schnitter Castellanos, 

2003; Diego Arango, 2010; Karina Manco, 2010), projeto que possibilitou o deslocamento de vários colom-

bianos ao ateliê parisiense em um momento específico, bem como de um venezuelano, Augusto Tobito. 

Por conta do seu alto posicionamento no escritório, ele aguarda por um estudo aprofundado: somente a 

tese de Ilario Leone (2013), que aborda a metodologia e trabalhos do Atelier Le Corbusier durante o período 

do Pós-guerra, contribui ao reconhecimento do venezuelano como protagonista ao interior do estúdio, ao 

fornecer uma resenha exaustiva da sua colaboração no capítulo 3 da parte 2, intitulado “I nome do Livre 

Noir” (p. 62). Por sinal, esse trabalho, com uma abordagem panorâmica sobre todos os colaboradores des-

se período (tirando a Jullian) e não apenas sobre os latino-americanos, elucida a configuração das equipes 

para cada projeto dessa etapa, de acordo com sua linha de investigação.

i.iii. 
Objetivos 

Geral:

Criar ferramentas para o avanço da área da história da arquitetura regional, a partir da compilação e di-

vulgação de um importante número de documentos extraídos de fontes primárias espalhadas por vários 

países, tanto da Europa, como da América Latina.
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Específicos:

Criar uma contra-narrativa da história do ateliê parisiense de Le Corbusier, no 35 Rue de Sèvres, a partir do 

passo dos seus colaboradores originários da América Latina, no período compreendido entre 1932 e 1965. 

Para isto, precisa-se:

Reconhecer metodologias de trabalho, no dia a dia do ateliê de Le Corbusier e suas transfor-

mações no transcorrer das décadas, em projetos de diferentes envergaduras que contaram 

com a participação de jovens latino-americanos;

Reconstruir a contribuição particular de cada estagiário às estratégias projetuais por trás 

das obras do arquiteto franco-suíço na sua etapa madura, identificando o repertório formal e 

discurso corbusianos nos quais aqueles projetos inscreveram-se.

Revelar experiências paralelas desses colaboradores, incluso por fora dos círculos arquitetu-

rais, que alimentaram seu pensamento crítico e visão latino-americana.

i.iv. 
Perguntas 

Nosso trabalho é animado pela pergunta: Qual foi o papel dos colaboradores latino-americanos no ateliê 

de arquitetura mais importante do século 20? Para respondê-la, formulamos os seguintes questionamentos 

específicos:

O que significa ser um “Filho da Rue de Sèvres”?

Quais eram os fatores que determinaram o aceite de um estagiário na Rue de Sèvres? E o fim 

dessa colaboração?

Quais arquitetos latino-americanos colaboraram diretamente com Le Corbusier em Paris? 

Quais eram seus países de origem?

Quanto tempo durou essa colaboração e em quais projetos trabalharam?

Quais foram os principais eixos de pesquisa que religavam esses dossiês? E quais os vínculos 

entre esses?
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Como Le Corbusier conformava suas equipes de trabalho para um projeto específico?

Como acontecia uma jornada no ateliê?

Como era a interação entre Le Corbusier e os seus subordinados de origem latino-americana? 

Quais outros atores intervieram nessa relação?

i.v. 
Hipótese

Esta tese pressupõe a existência de dois grupos de colaboradores mais um caso individual; grupos 

deslocados em relação à periodização do ateliê sugerida nos diários do arquiteto e ratificada pela his-

toriografia arquitetônica: 

1.

Os estagiários deslumbrados: chegados tanto na última etapa dos Années Héroïques (1932-1941) quanto 

na primeira fase do Grand Atelier (charrette9 da Unidade de Marselha; 1947-1950). Segundo uma definição 

fornecida por Germán Samper e Reinaldo Valencia10 (1987, p. 9), dois colombianos que trabalharam com 

Le Corbusier, o “período heroico”, acontecido entre 1920 e o começo da década de 1940, se caracteriza 

pela chegada do arquiteto a uma fase de relativa maturidade, consequente de uma aprendizagem paciente 

decorrente em intervenções sobre a realidade contemporânea. “É um período da ação, o mais conhecido 

[...] no qual também deve combater às forças poderosas reacionárias; as escolas Beaux-Arts, os órgãos 

estatais, etc”. Àqueles que contribuíram durante esse período também nos referiremos como profetas, 

considerando o papel que, na sequência, assumiram nos seus países de origem, como transmissores de 

uma doutrina corbusiana sem "contaminação" nenhuma.

9 Gíria parisiense para designar os momentos de trabalho mais intensos de um escritório, principalmente de 
arquitetura, sob a pressão de uma entrega específica.
10 Rascunho datilografado para uma conferência que iria ser proferida por Samper e Valencia no Museu Nacional da 
Colômbia (Bogotá), com motivo de uma exposição comemorativa do primeiro centenário de Le Corbusier, em 1987. 
Atualmente está no acervo particular de Reinaldo Valencia.
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2.

Aqueles que questionam (os dattiers): vinculados ao período do Grand Atelier (com destaque aos seus 

meses de crise; 1951-1959)

3.

Aquele investido na preservação do legado do seu mestre (o “caçula”; Guillermo Jullian): encaixado na 

Étape 72 (1959-1965) – fase final do ateliê cujo nome foi conferido pelo próprio Corbusier.

Ao interior dos grupos, existiriam elementos comuns dados, não apenas pelas linhas de pesquisa específi-

cas no seio do ateliê durante o seu respectivo período, mas pelas circunstâncias da chegada ao escritório, 

pela hierarquia adquirida ali e, principalmente, pelo universo de intercâmbios em Paris, que os mantinha 

em contato com a sua cultura latino-americana.

i.vi. 
Alguns critérios metodológicos

Como pesquisa de caráter básico, em uma primeira instância, apelamos aos procedimentos da história 

serial, isto é, à apuração sequencial de fontes primárias com relativa homogeneidade (documentos pro-

duzidos no Ateliê Le Corbusier e custodiados, principalmente, pela FLC; publicados nos DVD Le Corbusier 

Plans ou nos 32 volumes editados pela Garland, em 1982), dentre os quais, como é comum na historio-

grafia da arquitetura moderna, destacam-se os planos e os esboços. Por sua vez, e visando a compreensão 

da totalidade do fenômeno, privilegiaram-se procedimentos como o levantamento bibliográfico, com des-

taque à pesquisa etnográfica, e à pesquisa de campo. Entrevistas aos atores diretos (quando possível), 

bem como a outros especialistas da região (confrontados às fontes previamente consultadas) e visitas às 

obras e exposições temáticas, contribuíram à análise dos dados coletados.

Nosso esforço está concentrado na reconstrução cronológica detalhada e, na medida do possível, 

objetiva dessas colaborações, identificando as mudanças de intenções ao longo dos processos durante 

as diferentes fases do projeto – estratégia narrativa empregada, dentro da historiografia corbusiana, por 

autores como William Curtis (Le Corbusier at Work: the genesis of the Carpenter Center, Harvard 
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University Press, 1978) ou Josep Quetglas (Les Heures Claires. El último proyecto de la villa Savoye, 

Ministerio Español de Vivienda, 2004). Todavia, parafraseando Manfredo Tafuri, não pretendemos construir 

uma história que ensine diferentes possibilidades formais para abordar um projeto, mas uma que entenda a 

arquitetura como crítica estrutural, como um pequeno fragmento dos modos de conhecimento da realidade.

Devido às inquietações doutrinais por trás das ações dos “filhos latinos” da Rue de Sèvres, nosso 

estudo apela às ferramentas proferidas pela História das Ideias, entre as quais a conceitualização do termo 

“cultura arquitetônica”, entendendo as obras e projetos realizados como “elementos que testemunham 

as discussões ou, por vezes, contrapõem-se a estas, como construções culturais” (BARCELLOS, 2013, 

p. 35). Segundo Beatriz Colomina (1996), isto não significa abandonar a revisão do objeto arquitetônico 

tradicional, a construção, porém olhá-lo atentamente como um conjunto de relações entre as quais de-

bates arquitetônicos se desvelam. Neste sentido, não se trataria da obra de um autor, mas de um grupo 

de arquitetos entendido como parte dos sistemas de representação que se sobrepõem à arquitetura. 

Apesar de estudarmos uma série de projetos nas operações formais, não pretendemos extrair o objeto de 

estudo do seu contexto histórico, mas aprofundar o conhecimento desse para uma melhor compreensão 

do saber-fazer do arquiteto. Na prática recente da história da arte, Michael Baxandall (1987) fundamenta 

sua compreensão de um discurso artístico e dos seus produtos, no estudo das circunstâncias sociais e 

culturais que os possibilitaram, bem como a experiência vital acumulada do autor. A recriação do contexto 

histórico, onde essas estratégias se gestaram – isto é, não apenas das condições específicas do encargo 

(fato exaltado por Baxandall), mas os anos formativos em que nasceram as ideias – implica identificar o 

sistema de valores no qual as obras se enquadram.

Por outro lugar, Tafuri (1984, p. 17) cogita na tarefa do historiador como uma série de combates (contra os 

seus próprios medos; contra a contemplação); como uma análise provisória. Daí que, apesar do esforço 

por verificar as fontes da informação divulgada, advirtamos que as certezas aqui apresentadas apenas 

testemunham a condição cambiante da história arquitetônica: “uma ‘história verdadeira’ não é aquela que 

se abriga com ‘provas filológicas indiscutíveis, mas aquela que recolhe a sua própria arbitrariedade, aquela 

que se reconhece como ‘prédio instável’” (tradução nossa). Partimos, então, da sugestão tafuriana, para 

história da arquitetura, isto é, da consideração inicial dos fragmentos – historiados, na sua reconstrução – 

para falarmos nos contextos onde se inserem as obras (TAFURI, 1984, p. 17; 19):

A manipulação das formas sempre tem um objetivo que transcende as próprias formas. 
Essa constante “além da arquitetura” é a mola que faz pular os momentos de ruptura 
com a “tradição do novo”. Precisamente nesse “além”, o historiador está chamado 
a ter mesura. Não levar isso em conta constantemente seria entrar nas areias mo-
vediças, feitas das manifestações sublimes, sobre as quais repousa a monumental 
construção do Movimento Moderno (tradução nossa).
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Assim, um olhar crítico sobre os critérios de periodização canônicos na historiografia clássica da arquite-

tura resulta fundamental11. No contexto latino-americano, a discussão foi colocada, no começo da década 

de 80, pela crítica argentina Marina Waisman (1990), cuja referência tornou-se obrigatória nos estudos 

arquitetônicos da região, no fim do século 20. A visão centro/periferia, própria da perspectiva anglo e eu-

rocêntrica nos trabalhos de pretensões universais, subjuga-se à compreensão da América Latina a partir 

não apenas dos seus protagonistas, mas das suas descontinuidades históricas, da ocorrência de diferentes 

tempos e periodizações, e do sistema de significados próprio do nosso subcontinente. Algumas dessas 

caraterísticas serão abordadas no primeiro capítulo deste trabalho.

 

i.vii. 
Estrutura da tese

Os resultados da pesquisa apresentam-se em quatro capítulos. O primeiro desses, intitulado “PREMIS-

SAS NA COMPREENSÃO DE UM UNIVERSO LATINO NA RUE DE SÈVRES”, sintetiza o clima histórico que 

suscitou e envolveu os estágios dos arquitetos de nosso estudo no escritório de Le Corbusier. Dividido em 

dois subcapítulos, o primeiro desses (“Discernindo uma linhagem: América Latina – Le Corbusier – Paris”) 

se consagra à síntese dos antecedentes nas relações do arquiteto e a Latino-américa, fundamentais para 

a recepção de um número importante de candidaturas dessa região na Rue de Sèvres e mesmo para a 

mudança de tônica dessas relações, bem como para a avaliação da obra do mestre; aos motivos políticos 

e os desencontros12 que provocaram uma relativa desconfiança no arquiteto por parte de críticos locais e 

atores da América Latina na França; e às redes de circulação de ideias entre esses colaboradores, outros 

latino-americanos em Paris com profissões diversas – entre eles uma boa quantidade de exiliados políticos 

– e membros da intelligentsia parisiense.

11 "Será imediato reconhecer a maneira como ‘funciona’ aquele ‘pulo’, em relação ao real, como se chega a 
compromissos perante o mundo e quais são as condições que permitem a sua existência. [...] O esforço preeminente 
de uma grande parte da arte e da arquitetura de vanguarda consistiu em reduzir, mesmo em anular, aquele salto 
entre a obra e o que não é a obra; entre o objeto e as suas condições de existência, de produção, de uso” (TAFURI, 
1984, p. 13, tradução nossa).
12 Contrário a Bannen, Pérez e Vásquez (2003) – que lançam mão da palavra “mal-entendido” –, Lapunzina (2015, 
p. 1142) usa o termo “desencontro” para descrever duas vertentes que, por interesse mútuo, estariam chamadas 
a convergir mas que, por inúmeras razões, não conseguem se encontrar.
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Projeto Local Acrônimo Data (FLC) Executado?

A segunda parte desse primeiro capítulo (“Quatro Horizontes: tipo, programa e linguagem nas pesquisas 

corbusianas”), percorre as principais inquietações por trás das obras de Le Corbusier que tiveram impli-

cação de jovens arquitetos latino-americanos, agrupadas em quatro linhas de pesquisa ou “horizontes”: 

os primeiros protótipos, especialmente de habitações, a partir dos quais se estruturam as polêmicas pro-

postas urbanas corbusianas; as cidades radiantes e a aparição do conceito de “unidade habitacional”; o 

aprimoramento desse conceito, a partir do arquétipo da Unité de Marselha, em operações subsequentes; e 

a vertente simbólica das arquiteturas institucionais, como estação final do Atelier de la Recherche Patiente. 

Cada um dos três capítulos ulteriores aborda um dos grupos de colaboradores mencionados na nossa 

hipótese. Para sua compreensão, a tabela seguinte (organizada cronologicamente), é fundamental:

Projeto Local Acrônimo Data (FLC) Executado?

Lotissement Durand
Urbanisme
Immeuble Rentenanstalt
Maison Weekend Jaoul
Jeu Ville Radieuse
Unité d’Habitation
Urbanisme Marseille Sud Michelet

Urbanisme: cité des résidences 
Fort de l’Empereur

Urbanisme Marseille-Veyre
Manufacture Claude et Duval

Basilique du pardon 
et de la paix/Urbanisme

Maisons de weekend Roq et Rob

Reforme du local pour la boutique Bally
Exposition ‘Synthèse des arts 
majeures’ à la Porte Maillot
Chapelle de Notre Dame-du-Haut

Haute Cour (Palais de Justice ou 
“Avocats”), Musée (Maison de 
la connaissance); Secrétariat, 
Assemblée; Main Ouverte

Unités d’Habitation, Urbanisme, 
Centre Civique, Maisons type Rochelle
Reforme du pan-de-verre dans 
l’appartement Le Corbusier

Argélia

Argélia
Argélia
Argélia
Sem local
Sem local
Marselha
Marselha

La Sainte Baume

Marselha
Saint-Dié
Roquebrune-Cap-
Martin

Bogotá

Paris

Paris

Paris

Ronchamp

Chandigarh

[B]

[DAL]
[AL]
[RA]
??
[JVR]
[MMI]
[MSM]

[Tr. Ste B]

[MV]
[CD SD]

[L CM 226 P]

[BOG]

[B]

[BA]

[PM EXP50]

[RON]

[CHAND LC]

1930

1933
1930
1933
1937
1938
1945-52
1946-47

1948

1949
1946-48

1949

1948-50

1948

1949

1950

1950-55

1950-65

Não

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não

Não

Não
Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim
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Projeto Local Acrônimo Data (FLC) Executado?

Villa de Mme. Manorama Sarabhai 
Maisons Jaoul
Maison Shodahn / Hutheesing
Étude d’Habitation HEM
Villa Chimanbhai ou Maison du Maire

Plan général; Capitol; City Center; 
Cité Industrielle (1950-65); 
V2 Station Market; Maison du 
Péon; Palais du Gouverneur (Raj 
Bhavan); Pont dans la Vallée des 
loisirs; Maisons dans le village du 
gouverneur; Monument du martyr

Unité d’Habitation
Maison du Brésil à la Cité Universitaire
Plan de Neuve-Ville-Briey
Maisons type La Rochelle à La Citadelle

Palais des filateurs / 
Millowners Association Building
Concours pour le réaménagement 
du quartier Rotterdam

Couvent de La Tourette
Unité d’Habitation
Stade et gymnase

Étude Logis 2.26 x 2.26

Maison des Vacances 3.66 x 3.66

Unité d’Habitation
Cité Radieuse
Musée National d’Art Occidental
Maison de Jeunesse, Unité d’Habitation 
Église Saint Pierre
Carpenter Visual Arts 
Center, Harvard University

Pavillon d’expositions
Pavillon d’expositions /Palais Ahrenberg
Ambassade de France au Brésil
Centre de calcules électroniques Olivetti
Palais de Congrès
Hôpital

Hôtel et palais de congrès 
à la Gare d’Orsay

Tabela 1: Lista de projetos da Rue de Sèvres com participação de 
colaboradores latino-americanos.

Fonte: a autora, 2015, baseada nas informações consolidadas nesta tese.

Chandigarh

Ahmedabad
Neuilly-sur-Seine
Ahmedabad
Roubaix
Ahmedabad

Ahmedabad

Strasbourg

Rezé
Paris
Briey-en-Forêt
Sem local
Eveux-sur-l’Abresle
Briey-en-Forêt
Bagdá
Roquebrune-Cap-
Martin

Berlim

Roquebrune-Cap-
Martin

Meaux
Tóquio
Firminy
Firminy

Cambridge (MA)

Paris

Zurique
Estocolmo
Brasília
Rho
Estrasburgo
Veneza

[CHAND LC]

[AMS]
[JA]
[ASH]
[H.Ro]
[ACC]

[AMOA]

[STR]

[N. Re]
[CUB]
[NvB]
[ROCHE]
[E.To]
[Br.F]
[SB]

??

??

[CHA]
[MEAUX]
??
[FIRM]
[EG FIR]

[VAC BOS]

[ORSAY PARIS]

[ZH LC]
[ST Ar]
[AM BR]
[RHO OL]
STR LC
[H VEN LC]

1950-65

1951
1951
1951
1953
1951

1951

1951

1952
1953
1954
1953
1953
1956
1956

1956

1956

1957
1957
1957
1956
1960-2006

1961

1961

1963
1962
1963
1963
1964
1965

Não

Sim
Sim
Sim
Não
Não

Sim

Não

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Não

Não

Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim

Não

Sim
Não
Não
Não
Não
Não
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As imagens que ilustram o relato, quando referidas à documentação oficial do ateliê, são apenas men-

cionadas com o código do acervo ao qual pertencem – na sua maioria à FLC – e com o código interno do 

Ateliê (quando houver). Inclui-se uma seleção muito pequena do material gráfico estudado e mencionado 

(restrita por questões de formatação). A totalidade dos documentos levantados foi organizada por arquite-

to e por projeto (seria confuso e impossível fazê-lo cronologicamente) e incluída nas fichas apresentadas 

no volume n. II deste trabalho (Anexos).

O primeiro dos capítulos centrais (segundo, na sequência geral) chama-se “ÊXODO LATINO-AME-

RICANO PARA O 6e ARRONDISSEMENT” e aborda a maioria dos casos de estudo (15 empregados), por 

sua vez divididos em dois momentos: os anos prévios ao fechamento do escritório, por causa da ocupação 

parisiense pelo Terceiro Reich (quando a sociedade entre Le Corbusier e o engenheiro Pierre Jeanneret 

ainda era vigente); e o período posterior a 1947, quando o estúdio experimentou um crescimento sig-

nificativo por conta da execução da Unidade de Habitação de Marselha (O Grand Atelier). Na primeira 

etapa, incluem-se os nomes de Roberto Dávila Carlson (Chile); Carlos Gómez Gavazzo (Uruguai); Roberto 

Matta Echaúrren (Chile); Juan Kurchán e Jorge Ferrari Hardoy (Argentina). A possível colaboração de um 

estagiário alemão-brasileiro é mencionada, mas não corroborada, pois, além da falta de documentos que 

a sustentem, a naturalização de Franz Adolf Heep foi posterior à sua contribuição à Rue de Sèvres. No 

período da charrette marselhesa, abordam-se estagiários vindos do México (Teodoro González de León; 

Vicente Medel; Pedro de la Mora); do Peru (Roberto Wakeham Dasso); do Uruguai (Justino Serralta; Carlos 

Clémot); do Chile (Emilio Duhart Harosteguy) e do Panamá (Efraín Pérez Chanis).

Ao longo do capítulo, verifica-se que os latino-americanos pioneiros na Rue de Sèvres (grupo que denomi-

namos como “a incubadora”) pertencem, na sua totalidade, a nações do Cone Sul; possuíram condições e 

contatos privilegiados nesses países; admiravam profundamente a plástica purista corbusiana (seu conhe-

cimento da literatura do mestre era menor, pelas dificuldades da propagação desses livros no continente 

americano), decorrente, principalmente, das palestras ministradas pelo arquiteto nessa parte da América 

do Sul. Pelo fato de Le Corbusier ser ainda um arquiteto jovem – em 1932 contava com 45 anos de idade 

– e de alguns deles já terem construído nas suas cidades de origem (o que contrastava com a realidade 

da Rue de Sèvres nesse momento, pois nenhum dos dossiês que contaram com a contribuição deles foi 

executado), o diálogo entre eles foi cordial, às vezes de camaradagem (excetuando o caso de Roberto 

Matta). Por fim, os estágios indicados nesse grupo nunca ultrapassaram os seis meses de duração.

No que diz respeito aos colaboradores no projeto da Unité d’Habitation de Marselha – o primeiro 

canteiro corbusiano com participação de latino-americanos – e de propostas concomitantes, a atestação 

das suas contribuições resultou mais difícil devido não apenas à incalculável documentação relativa (in-

cluindo dossiês executivos), mas à implementação de uma estrutura de operações mais complexa no 

interior do ateliê, com escritórios satélite orbitando ao redor durante os desenvolvimentos teóricos e téc-

nicos dos projetos. Com estágios de caráter fugaz, ficamos em dúvida de que Le Corbusier fosse ciente da 
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presença de alguns desses colaboradores no ateliê. Vários deles apelaram a bolsas de estudos em outras 

instituições francesas para financiar sua estada, abertos à possibilidade (muito frequente) de não recebe-

rem pagamento pelo seu serviço.

Justino Serralta e Carlos Clémot, ambos “rebeldes” em relação às teorias arquitetônicas dominan-

tes no seu país (Uruguai), vivenciaram uma fase de transição para a maior crise interna vivida pelo ateliê, 

ultrapassando a maior duração do estágio até esse momento registrada (um semestre). Isto fez com 

que as tarefas encaradas se tornassem mais complexas e que Le Corbusier conferisse maior liberdade 

durante os processos criativos aos seus pupilos. O capítulo encerra-se com a incursão de Pérez Chanis e 

de Duhart em projetos para a Índia, onde o franco-suíço tentaria capitalizar as suas teorias urbanas, bem 

como explorar uma linguagem intimista, mística, apelando, para a sua descrição, a termos como espace 

indicible e synthèse artistique. O caso de Duhart foi excepcional para esse período, pois, além de ser um 

profissional com trajetória reconhecida no seu país, tinha estudado com outros mestres da arquitetura 

moderna e usufruía de uma relação mais próxima com “Corbu” (como chamavam ao arquiteto seus ami-

gos mais próximos).

O terceiro episódio da tese intitula-se “DATILEIRAS ANDINAS: POR UM ATELIÊ DA PROCURA PACIENTE”, 

apontando o passo de quatro colombianos pelo ateliê: Reinaldo Valencia, Alberto Peña, Rogelio Salmona 

e Germán Samper. Viabilizadas pelo desenvolvimento do Plano Regulador para Bogotá (no qual Carlos 

Clémot também participou), suas permanências foram duradouras (tirando os casos de Valencia e Peña), 

e cada uma dessas se articulou por temas específicos, decorrentes das pesquisas corbusianas sobre as 

habitações sociais e dos seus projetos urbanos para a reconstrução da França do Pós-guerra. No passo 

dos meses, o caráter das relações entre Salmona e Le Corbusier e entre Samper e Le Corbusier ganharam 

matizes diferenciados mas, em ambos os casos, os colombianos usufruíram de maior confiança por parte 

do chefe, recebendo tarefas mais complexas e uma elevação na recém estabelecida “grade hierárquica” 

da Rue de Sèvres. Isso faz com que a documentação de materiais originais seja abundante e, portanto, 

com que a sua análise se torne mais complexa. A intensidade dessas experiências também teve como 

consequência um olhar mais crítico dos colaboradores sobre a obra à qual contribuíam, especialmente 

porque um dos projetos que demandou maior investimento no ateliê destinar-se-ia à sua cidade de origem.

O último colaborador abordado neste capítulo também se formou na Colômbia, mas era venezuela-

no: Augusto Tobito. Foi para ele que o franco-suíço conferiu o apelido “dattier” (datileira), correspondendo 

às suas pretendidas ambições, após muitos meses de estada no escritório, e à sua baixa produtividade. 

Tanto Tobito quanto esses colegas compartilhavam sua formação básica na Universidad Nacional de 

Colombia, sua amizade com membros contestatários da colônia grega ao interior do ateliê e uma inci-

piente desconfiança sobre a produção corbusiana. O revezamento para o venezuelano, por parte dos seus 

predecessores colombianos, aconteceria em ocasião dos projetos para Chandigarh, entre os quais ele 

coordenou o dossiê para o Raj Bahvan (Palácio do Governador). Às questões simbólicas da arquitetura da 
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Rue de Sèvres nesse período, somaram-se novos desafios técnicos e parcerias com sócios externos, das 

quais Tobito foi protagonista. 

Por fim, o quarto capítulo, sob o nome “O CAÇULA NA CAIXA DE PANDORA OU O ATELIÊ SEGUN-

DO UM CHILENO”, está inteiramente dedicado à participação, na Rue de Sèvres, de Guillermo Jullian 

de la Fuente – único latino-americano do ateliê durante a Étape 72 e cuja chegada esteve marcada pela 

demissão de todos os seus predecessores, por parte de Le Corbusier. Ao reduzir o estúdio à menor quanti-

dade possível de colaboradores, seu chefe dedicou-se à consolidação de pesquisas e programas inéditos, 

propostos nas décadas precedentes, principalmente aplicados a projetos de caráter cultural e esportivo (a 

boîte aux miracles; o théâtre spontané). Quase todos esses projetos contaram com a colaboração de Ju-

llian e, de uma ou outra maneira, trouxeram novamente à tona pesquisas do ateliê prévias à Segunda Gue-

rra Mundial sobre padrões de crescimento ilimitado; a potencialização do uso das rampas na reedição da 

promenade architecturale e a recorrência aos volumes unitários, sob uma releitura dos sólidos platônicos.

Como tradutor dos rascunhos do seu mestre para maquetes e desenhos de caráter lúdico, Jullian deixou 

um traço profundo e uma quantidade incalculável de documentos gráficos espalhados pelo mundo, dos 

quais ainda não todos foram identificados por nós. A morte do franco-suíço e discrepâncias entre seus 

últimos colaboradores, relativas à execução dos projetos que ele deixou inconclusos, impediram a perpe-

tuação do Atelier Le Corbusier, pretendida pelo chileno. Esse fato também determinou um limite para a 

periodização deste estudo.
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II. 
FERRAMENTAS TEÓRICAS PARA UMA GERAÇÃO CORBUSIANA

Se a questão é tentar desenredar a maneira como a modernidade foi vivida na América Latina, a ênfase não 
está nos objetos mas nos seus atores […] as intenções coletivas […] se revelam nas vicissitudes da profissão. 

Silvia ARANGO; Jaime SALCEDO (tradução nossa)

ii.i. 
Sobre a ideia de diáspora disciplinar

Recorrentemente, a historiografia da arquitetura moderna tem lançado mão das clássicas taxonomias 

usadas por autores como Sigfried Gideon ou, mais recentemente, por Kenneth Frampton, caracterizando 

grupos específicos de obras dentro de movimentos, estilos, etc. Porém, alguns historiadores, desde a dé-

cada de 1950, vêm fugindo dessa tendência: o próprio Bruno Zevi13, contestando a visão linear da tradição 

historiográfica da arte enraizada em Heinrich Wölfflin, propôs uma helicóide que, longe das pretensões dos 

revivals, permite ao arquiteto interagir no diálogo e estimular-se permanente quanto as diferentes idades 

históricas da arte, da fantasia, da poesia e do pensamento. A alternativa mais relevante no que diz respeito 

às estruturas de classificação estilística é aquela publicada por Charles Jencks em Architectures 2000: 

Predictions and Methods (Praeger, 197114). É apresentado um mapa de arquitetos e de movimentos, 

decorrentes das pesquisas da sua equipe na Universidade de Yale, e que foge das estruturas classificató-

rias para lançar mão da árbore ilustrada por Banister Fletcher (A History of Architecure: Comparative 

Method for Students, Craftsmen & Amateurs; Batsford, 1986), criando uma interpretação gráfica 

13 A versão em português consultada durante a elaboração deste trabalho (Arcádia, 1970) não inclui o corolário 
“La renovación de los estudios históricos de arquitectura”, onde Zevi expôs a ideia da espiral. A consulta específica 
desse texto, neste caso, considerou a versão em espanhol (Emecé, 1954, p. 618; 620).
14 Neste trabalho, consultamos e citamos a versão espanhola: JENCKS, Charles. Arquitectura 2000: Predicciones 
y Métodos. Barcelona: Blume, 1980.
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original das complexas relações, no século 20, entre personagens e projetos arquitetônicos, por sua vez, 

organizados em dois eixos: décadas (tempo irreversível e unidirecional) e tendências evolutivas das ideo-

logias arquitetônicas (tempo reversível, cíclico e criativo). Isto pressupõe limites imprecisos e lacunas em 

alguns campos, correspondentes a tendências, decorrentes em um mapa de nuvens. Todavia, o próprio 

autor reconheceu as fraquezas do seu sistema “semântico”15, aberto à adesão de novos elementos sem 

perder sua coerência: 

[...] esse possui duas e não três dimensões, fazendo com que todas as relações trans-
versais entre tradições, exceto aquelas que estão justapostas, fiquem obscurecidas. 
Um modelo mais fidedigno dos fatos mostraria muitas fibras entretecendo-se conti-
nuamente e cruzando-se 360 graus quando os arquitetos passam de uma tradição à 
outra e dobrando-se sob influências externas (JENCKS, 1980, p. 50, tradução nossa).

Com a revolução digital e outros fenômenos contemporâneos, o estudo da produção arquitetônica no 
fim do século 20 deve ser considerado não apenas no âmbito dos objetos, mas da circulação de ideias, 
configurando essa terceira dimensão defendida por Jenckszevi, como uma superposição de camadas que 
implicam, entre outros aspectos, em noções cognitivas e psíquicas (refletidas em estratégias arquitetôni-
cas); fisiológicas (formais no nosso caso); geográficas; sociológicas; etc. Daí que a abordagem do nosso 
trabalho se sustentasse, em um primeiro momento, no conceito de faculdades invisíveis, originado no 
campo da química. Os invisible colleges designavam uma rede acadêmica informal na Inglaterra, por volta 
de 1646, ao redor do cientista Robert Boyle, visando compartilhar os resultados de pesquisas isoladas: in-
cipientes redes sociais, ligadas a uma profissão específica em permanente transformação. Hoje, a maneira 
como acontecia o compartilhamento entre os membros do grupo resulta de maior interesse (pelo menos 
entre os sociólogos) do que os conteúdos socializados16. No contexto historiográfico francês da segunda 
metade do século 20, um fenômeno similar foi identificado por Margareth Pereira (2007, p. 59; 62; 65, 
tradução nossa), ao qual denominou como “nebulosa intelectual”:

A nebulosa não é somente um campo intelectual mas, também, uma série de redes de 
circulação de problemas além dos recortes nacionais, com atores individuais e sociais. 
[...] conforma-se [...] desde os anos sessenta ou setenta; afasta-se criticamente em 
relação à construção de narrativas do passado e pergunta-se o que é essa prática 
de escrever sobre o passado, quais são os seus objetos e quais os seus recortes. 
[...] Christian Topalov usou a palavra nebulosa para falar no movimento reformista na 
França (no final do século 19 e começo do século 20) e para estudar os seus atores 
e instituições; mas também houve atores e instituições no Brasil que aderiram a essa 
nebulosa. [...] Precisamos enxergar os nossos intelectuais como parte das discussões 
dentro dessa nebulosa, como copartícipes. Essa perspectiva é deslocada pelo fato da 
nossa história entroncar muito com uma visão material ligada ao desenvolvimento.

15 Sistema de classificação a priori das tradições, compostas por uma série de ideias e formas relacionadas, bem 
como das suas oposições (JENCKS, 1980, p. 39).
16 Cf. CRANE, Diana. Invisible Colleges: difussion of knowledge in scientific communities. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1972.
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No que tange especificamente à prática arquitetônica, e durante a palestra inaugural do X Docomomo 

Brasil (Curitiba, 13 de outubro de 2013), Réjean Legault apresentou a ideia dos fields of studies para fazer 

referência à onda brutalista disseminada pelo mundo após 1960. À diferença da homônima Théorie des 

Champs de Pierre Bourdieu (membro da rede parisiense identificada por Pereira ao redor da École Pratique 

des Hautes Études17), a palavra “campo”, para Legault, designa não um subespaço de ação social nitida-

mente enquadrado, mas uma nuvem de reflexões e realizações, cujos limites seriam tão flutuantes quanto 

os de uma nebulosa ou, como denominada no argot anglo-saxão, uma diáspora. Dessa forma, nos aproxi-

mamos mais à teoria de conjuntos do que a um mapeamento taxonômico. A ilustração usada por Legault 

para expressar esse conceito foi o New Brutalism, classificado por Reyner Bahnam como um movimento, 

mas que muitos dos pesquisadores da arquitetura reconhecem como uma linguagem, com um estilo18 

derivado do brutalisme corbusiano da Unidade Habitacional de Marselha, ainda que com interpretações 

particulares ligadas aos contextos locais. Em ambos os casos, as obras designadas como brutalistas, 

multiplicadas por todo o planeta, são consideradas conjuntamente; essas obedecem a uma série de cara-

terísticas e de inquietações que, segundo Legault, podem, mas não devem, ser totalmente reproduzidas 

por cada um dos projetos, sob o risco de caírem novamente na tendência a elencá-las e das margens da 

diáspora perderem sua condição flexível. 

Uma questão equivalente é enunciada por Arango e Salcedo como “sistemas de influências”, con-

juntos de elementos que, ao relacionarem-se, formam totalidades maiores à soma das partes19. Note-se a 

amplitude do termo “influência”, que o dicionário Houaiss (2009) define como o influxo, poder ou ação de 

alguém sobre outrem ou de uma coisa noutra, e que, para esses autores, fica restrito aos efeitos conscien-

tes e voluntários de uns objetos sobre outros na arquitetura:  

Nessa definição, abre-se um espectro contido entre dois extremos: existem influências 
que são pontuais, produzem-se na superfície dos edifícios e seguem os ires e vires das 
modas [influência no repertório]. E existem, no outro extremo, influências dramáticas, 
que trocam drasticamente um uso profundamente arraigado, mantido durante muito 
tempo [influência do tipo]. No entanto, o tipo pode também ser influência até o ponto 
de se transformar, de maneira definitiva, por conta do cúmulo paulatino ou abrupto de 
mudanças (ARANGO; SALCEDO, 2003, p. 12, tradução nossa).

17 “[…] acredito que Bourdieu emprestou a noção de campo da noção de tableau de Levine. Para ele, o tableau é 
um recorte da realidade. [...] Não levamos em conta que foi Bourdieu que escreveu o posfácio de Arquitetura Gótica 
e Escolástica de Panofsky [...]” (PEREIRA, 2007, p. 59-60, tradução nossa).  
18 Verde Zein (2005, p. 26) reivindica à designação do Brutalismo como estilo, contestando a postura de Bahnam: 
“A filiação a um estilo não implica necessariamente em renúncia à criatividade: um novo estilo surge a partir de um 
conjunto de respostas inovadoras e diferenciadas em relação ao seu entorno, sinalizando tanto uma insatisfação 
com o panorama imediatamente anterior como um certo desejo de reconfiguração da ordem estética dentro desse 
campo expressivo. Entretanto, a ideia de ‘estilo’ foi de tal modo anatemizada pelas vanguardas modernas do 
início do século 20 que segue sendo possível adotá-la para a arquitetura daquele período sem maiores delongas, 
apenas por seu valor de face, e sem considerar as razões pelas quais os mestres modernos tão severamente a 
prescreveram […]”.
19 “Os elementos e as relações são fornecidas pela cultura e nós construímos as estruturas básicas da nossa mente 
em relação ao meio [...]. Nesse sentido, poderia se dizer que toda relação é ‘influência’, ao modificar um elemento 
de tais estruturas, ou uma relação entre os elementos, faz com que as estruturas mudem” (ARANGO; SALCEDO, 
2003, p. 11, tradução nossa).
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Dentro de um campo de produção arquitetônica relativamente determinado, existiria uma informação bá-

sica comum: o tipo, cujo traço na obra é análogo ao conceito de “memória corporal” introduzido por Tim 

Benton (In: MANIAQUE, 2014), isto é, uma espécie de transferência genética em arquitetura, parecida 

com aquela identificada pela psicanálise como “transmissão inconsciente”. Essa, recorrente na dança e 

presente nas artes em geral, refere-se, principalmente, aos gestos plásticos da obra. No caso particular 

corbusiano, a noção de transmissão direta – acontecida, no Atelier Le Corbusier, através da revisão dos 

oito volumes da Œuvre Complète e da aplicação das estratégias projetuais das obras publicadas nas 

didáticas pedagógicas em inúmeras escolas de arquitetura – é impugnada por Jean Louis Cohen (apud AR-

NOLD, 2012, p. 165; 167, tradução nossa), ao se tratar de um termo ligado às teorias das comunicações 

e que apenas contemplaria a circulação de uma única mensagem:

[...] acredito que a obra de Le Corbusier é interrompida por múltiplas mensagens e 
que não teríamos como falar de transmissão de uma maneira simples. Há, na obra de 
Le Corbusier, inúmeros conteúdos percebidos, recebidos ou reprimidos. Mais do que 
uma transmissão, eu diria que estamos diante de uma consumação de elementos do 
campo que constitui essa obra. [...] a reação de um arquiteto contemporâneo perante 
o trabalho de Le Corbusier depende da mobilização de conhecimentos mais ou menos 
amplos [...]. Mas essa operação, da maneira que é encarada pelos arquitetos que se 
declaram pertencer a Le Corbusier, é, necessariamente, parcial. Ela precisa operar so-
bre segmentos limitados do gigantesco campo de conhecimentos corbusianos.

Assim, o autor também privilegia o conceito de campo, referido ao termo “corbusiano”. Inúmeras vezes 

empregado nesta tese para nos referir a aspectos diretamente ligados à figura específica de Le Corbusier, 

para o historiador francês, o “corbusiano” apenas se refere a um estilo, a uma atitude diante do projeto 

arquitetônico, alimentada por um vasto conjunto de conhecimentos20 em torno das obras arquitetônicas 

do franco-suíço. Cohen (apud ARNOLD, 2012, p. 164, tradução nossa) também questiona a amplitude da 

ideia de um “corbusianismo" :

Esse pode passar por uma posição teórica sobre a cidade, por uma postura do projeto, 
pelo uso de um elemento linguístico tirado do seu contexto e mais ou menos deformado. 
Há um campo corbusiano e um campo do corbusianismo que também é extraordinaria-
mente vasto e complexo e no qual todos os processos coexistem. Há processos literais, 
processos alusivos, processos linguisticamente corretos, que caem pura e simplesmen-
te na citação ou na repetição, e processos que, ao contrário, se desenvolvem no sentido 
da anamorfose, do reflexo deformado e deformante. [...] De fato, eu diria que existe um 
corbusianismo literal e um corbusianismo latente e que este se apresenta em processos 
aparentemente muito afastados do estilo e da doutrina de Le Corbusier.

20 “A transmissão se constrói ao redor do corpus de prédios executados e não construídos que, em alguns casos, 
são mais úteis que se tivessem sido construídos. Desse ponto de vista, fica claro que a arquitetura é simplesmente 
uma disciplina e não apenas uma série de episódios sem vínculo entre eles” (COHEN apud ARNOLD, 2012, p. 167, 
tradução nossa). 
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Dentro do corbusianismo latente, encontrar-se-ia uma rede intangível de arquitetos modernistas (entre 

eles os brasileiros Lina Bo Bardi e Flávio de Carvalho e o chileno Roberto Matta) apresentada na exposição 

“Desvíos de la Deriva” (Madrid, Centro Cultural Reina Sofía, 2010), com curadoria de Lizette Lagnado. Essa 

rede se vincula mediante interesses relativos às viagens à América do Sul de Le Corbusier, que alguns 

desses arquitetos encontraram durante as suas visitas. Engajados em investigações alternativas ao seu 

ofício, eles flertaram com as artes plásticas; como Matta, que trabalhou diretamente no Ateliê da Rue de 

Sèvres e que militou no surrealismo pictórico. Lagnado (2010, p. 55) identifica, na afinidade dos sul-ame-

ricanos com essa vanguarda específica, outros elementos de coesão da rede, porquanto constituiu uma 

ferramenta de liberação anárquica para o pensamento.

Sobre Matta e seus colegas latino-americanos de escritório (com ênfase nos estagiários uruguaios), 

Jorge Nudelman (2013, p. 18, tradução nossa) afirmou: “[todos esses arquitetos] parecem formar uma 

rede inconsciente, na qual envolvem-se com trabalhos, enfrentam-se ou roçam-se levemente ao gira-

rem ao redor da figura de Le Corbusier [...] uma ‘rede oriental’, mas que não chegou a ser programática, 

nem consciente sequer” (grifo nosso). A pretendida inconsciência da rede iria na contramão da vontade 

de influência enunciada por Arango e Salcedo (2003, p. 18), cuja condição seria a pré-existência de uma 

estrutura de pensamento de caráter coletivo. Agora, em todo processo de contato intercultural, consciente 

ou inconsciente, as influências intensas evidenciam mais aspectos das culturas receptoras do que das 

emissoras. Tentaremos verificar essa afirmação.

Ao contrário dos arquitetos estudados por Nudelman, a maioria dos seguidores de Le Corbusier nem che-

garam a conhecê-lo pessoalmente, por conta do seu desfase geográfico ou temporal: ao longo do planeta 

todo, arquitetos bons e ruins ainda lhe expressam sua gratidão pelo aprendizado, decorrente, nos casos 

mais antigos e melhor sucedidos, da assistência a uma palestra, de uma entrevista em Paris ou de um en-

contro ocasional em escritórios de outros arquitetos. Os membros do grupo autodenominado como “seus 

discípulos”21 se apropriaram automaticamente dos postulados e do repertório formal que conferiram 

fama ao seu mestre. Cientes de que somente um traço seu – nem que fosse uma pequena assinatura em 

algum plano – no célebre ateliê da Rue de Sèvres bastaria para atrair inúmeras oportunidades tanto de 

estágio com outros grandes arquitetos da época, como de encargos por parte de particulares e poderes 

públicos nos seus países de origem, alguns deles buscaram trabalhar para o franco-suíço ao preço que 

fosse (tentativas que, na sua maioria, fracassaram) e se autoproclamaram embaixadores corbusianos 

nas suas respectivas cidades – atores de um corbusianismo literal, em termos de Cohen, denunciado 

21 Apenas para mencionar o caso argentino, Gutiérrez (2009, p. 54, tradução nossa) salienta: “Em uma reunião para 
prestigiar LC [sic...] Juan Manuel Borthagaray se autodenominou como uma ‘viúva’ de LC [sic] e Jorge Goldemberg 
autoproclamou-se a ‘segunda viúva de LC’, enquanto Jorge Erbin definiu-se como o ‘desenhista de Le Corbusier’ 
fomentando, entre outros [...] essa mitificação grandiloquente do Mestre que tem dourado tantas décadas”.
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para o caso específico brasileiro, por exemplo, por Max Bill ou Bruno Zevi22. Em lugar de discípulos que, 

segundo a máxima aristotélica, seriam aqueles que superam o mestre, preferimos denominar esse grupo 

como aquele dos “epígonos”23. 

ii.ii. 
Sobre a autoria em arquitetura

Ainda pouco se falou do fenômeno da autoria coletiva na arquitetura dos grandes escritórios do século 20, 

tão pertinente ao falarmos do “corbusianismo” e seus “fãs”, e tão polêmico no caso dos Filhos da Rue de 

Sèvres. No contexto das últimas décadas, para Lameiro (2012, p. 7), a atribuição autoral a um individuo 

isolado depende da origem de uma ideia básica para o projeto arquitetônico: “A arquitetura contemporânea 

está indiscutivelmente vinculada a uma autoria (re) conhecida que a suporta como tal: nunca a relação en-

tre autor e edifício foi tão perceptível, ou tão romanceada”. Essa sentença foi reforçada pela adjetivação24 

do nome do autor, mencionada e criticada por Cohen no caso do corbusianismo, e reconhecida por Lameiro 

em outros mestres modernos, incluindo Mies van der Rohe. Às vezes, apenas um risco assinado pelo seu 

autor adquire maior reconhecimento como obra dele do que de prédio desenvolvido por uma grande equipe 

sob sua chefia, conferindo aos traços da mão desse arquiteto uma singularidade próxima à da obra da arte 

(LAMEIRO, 2012, p. 26); uma aura, em termos benjaminianos.

De fato, na questão autoral da arquitetura, é necessário considerar uma aproximação consciente a 

essa profissão como passível de se consagrar a ideias, bem como a projetos que não visam uma efetiva 

construção: a autoria também se resistiria à troca de informação e de influências, para responder pela 

lógica própria do autor “que dota a sua arquitetura de uma coerência interna estrutural e estruturante 

[...]” (LAMEIRO, 2012, p. 55). Embora decorrente do reconhecimento da arquitetura como uma disciplina 

22 “[…] as centenas de arranha-céus que nele se inspiraram, ministérios, edifícios públicos e privados, blocos de 
apartamentos, não significaram um avanço: em muitos casos, são a expressão de um exasperado maneirismo 
lecorbusieriano […]. Porém, a acusação de Max Bill foi mais contundente, porquanto particularizada por precisos 
termos de linguagem” (ZEVI In: XAVIER, 1987, p. 166).
23 Palavra derivada do grego “nascido depois”, nome dos heróis de guerra que conquistaram Tebas; 
contemporaneamente designa discípulos pouco originais, em escolas literárias e filosóficas. Na sua tese, Nudelman 
(2013) lança mão várias vezes desse termo para se referir à relação mestre/discípulo.
24 “A autoria revela-se inclusive no léxico, não como fenômeno linguístico, mas como ‘modo de fazer que ocorre 
não na comunicação verbal ou escrita, mas no discurso cultural de uma determinada comunidade profissional’ [a 
transfiguração do nome do autor em uma nova palavra]” (LAMEIRO, 2012, p. 7).
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relativamente nova (com o Renascimento italiano como cenário), autônoma ao restante das artes e de-

tentora de um componente teórico25, essa tradição autoral consolidou-se graças aos nomes do francês 

Étienne-Louis Boullée, e do seu coetâneo e compatriota Claude-Nicolas Ledoux, no final do século 18 (LA-

MEIRO, 2012, p. 15). Na sua introdução à versão italiana de Architettura, Saggio sull arte, de Boullée26, 

o italiano Aldo Rossi (1997) cogita em três dimensões necessárias para a compreensão dos projetos, a 

partir do pensamento do arquiteto francês: as análises técnicas, que competem diretamente aos aspectos 

compositivos, funcionais e tectônicos do objeto, construído ou não; a construção de uma imagem conjunta 

(impressa no imaginário coletivo da população receptora das obras); e um núcleo emocional de referência, 

referido ao traço íntimo do autor. Enquanto a primeira dimensão apela a um saber objetivo e diretamente 

vinculado ao resultado final da obra, as duas segundas requerem um conhecimento do aqui e do agora 

tanto da obra quanto, e principalmente, do seu criador. O parecer de Rossi também evidenciaria a neces-

sidade de pertencer a um sistema oficial de arquitetos para o reconhecimento unânime de alguém como 

autor de alguma obra27. No caso de Le Corbusier, Kaufmann (1985) identifica a gênese da sua produção 

teórica justamente na pesquisa conceitual de Ledoux. Pela sua dominante presença mediática (chave 

na difusão do pensamento corbusiano e abordada por Colomina em Privacity and Publicity. Modern 

Architecture as Mass Media), o franco-suíço tem sido indicado como o grande autor da arquitetura da 

primeira metade do século 20.

Inúmeros trabalhos abordam a origem do autor individual – fenômeno meramente humanista, exempli-

ficado, em arquitetura, pelas figuras de Alberti ou Palladio –, principalmente na literatura do século 20: 

desde a palestra “O autor como produtor”, ministrada por Walter Benjamin em 193428, até a “Morte do 

Autor”, denunciada por Roland Barthes no seu célebre artigo homônimo29, de 1968, e abraçada por vários 

arquitetos da arquitetura pós-moderna, na tentativa de inserção da sua obra em uma cultura popular. Mais 

recentemente, e de novo com base no universo literário (ainda que aplicável a todo produto da esfera esté-

25 “Significa isso que, a partir do momento no qual a arquitetura se afirma como ‘autônoma’ acessa a um sistema 
novo e superior de historicidade e que é possível estabelecermos um paralelo, do ponto de vista lógico, entre 
o seu desenvolvimento e aquela da ciência? É evidente que esse fantasma (se realmente é) constitui uma das 
molas da ideologia arquitetônica considerada como ‘racionalista’ [...]” (DAMISCH apud KAUFMANN, 1985, p. 15, 
tradução nossa).
26 Architecture, essai sur l'art foi um manuscrito de Boullée possivelmente redigido entre 1778 e 1788 e apenas 
publicado em 1953 (London: Tiranti).
27 Lameiro (2012, p. 6, nota 2) questiona essa presunção através do olhar de Bernard Rudofsky que, como curador 
da exposição “Architectures without architects” (Nova Iorque: MoMA, 1964) “debate-se pelo alargamento do 
estudo da arquitetura fora da esfera ‘oficial’ e comercial da arquitetura. Se a presença da autoria é intrínseca 
ao desenvolvimento de uma civilização, é também verdade que ‘há tanto para aprender com a arquitetura antes 
dela se ter tornado uma arte de peritos […] como resultado de um bom senso raro na resolução de problemas 
práticos’”. De fato, o subtítulo da exposição é “An Introduction to Non-Pedigreed Architecture”.
28 Apresentada por Benjamin no Instituto para o Estudo do Fascismo de Paris, em 27 de abril de 1934, a conferência 
focou na hipótese que, enquanto o autor experimente a sua solidariedade com o proletariado só como sujeito 
ideológico – intelectualidade da esquerda – e não como produtor, a tendência política da sua obra sempre seria 
contrarrevolucionária, mesmo que tentasse aderir à revolução. Para isso, usou dois exemplos político-literários 
na Alemanha dos anos 1920; o Aktivismus e a Neue Sachlichkeit. A segunda, cujos militantes fracassaram na 
proletização dos intelectuais, obedece uma lógica semelhante da estética da obra corbusiana coetânea.
29 A proposta de Barthes é substituir a “noção tradicional de autor pelo conceito do scriptor que, ao contrário da 
pura criatividade (sugerida pela noção modernista de tábula-rasa), é um mediador entre o texto e as pré-existências 
culturais...” (LAMEIRO, 2012, p. 7).
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tica), apareceram conceitos como “imagem do autor”30, não como a projeção voluntária do criador para o 

seu público-alvo, mas como produto de recepção que sua produção tem nessa plateia – o “autor real” vs. 

o “autor implícito”, em palavras de Joseph Ratzinger (apud MAINGUENEGAU In: ZAPATA, 2014, p. 49; 50). 

Essa segunda categoria aludiria a uma condição instável, que depende da heterogeneidade de receptores; 

enquanto na primeira, para se tornar um autor “[...] o sujeito emissor deve conferir às suas palavras [...] 

uma marca especial, própria, que as distinga dos enunciados correntes do dia a dia [...] uma ideia inédita 

jamais pronunciada na cultura” (LECLERC apud MAINGUENEGAU In: ZAPATA, 2014, p. 53, tradução nossa). 

Por sua vez, esse autor real possuiria várias dimensões, entre elas a de “autor-ator”, que corresponde àquele 

que administra; a uma figura pública (MAINGUENEGAU In: ZAPATA, 2014, p. 55) – papel incarnado com 

intensidade por Le Corbusier. Outra função do autor real seria existir como correlato de uma obra – produto 

de um “autor-autóritas” –; um autor imaginário e, às vezes, estereotipado31: “Se, pela sua própria natureza, 

[toda obra] implica um ‘autor responsável’, somente um número reduzido de indivíduos acessa ao estatuto 

de ‘autor-autóritas’, isto é, uma instância munida de autoridade. Para isto, precisa-se estar circunscrito a 

um opus e não a uma série de [obras] dispersas [...]. Contudo, esse não seria completamente autoridade 

sem um terceiro que lhe consagre uma ‘imagem de autor’” (MAINGUENEGAU In: ZAPATA, 2014, p. 55-56, 

tradução nossa). No caso de Le Corbusier, ele também agiu como esse terceiro, mediante duas vias igual-

mente identificadas por Mainguenegau (In: ZAPATA, 2014, p. 56, nota 2): primeiramente, produzindo um 

ou vários textos que o qualificam como “autóritas” potencial; por outro lado, reunindo textos espalhados, 

bem como documentos de natureza atípica (também considerados na nossa coleta de dados), e torná-los 

um opus: rascunhos, correspondência íntima, trabalhos escolares, diários, etc.32

Ora, no seu discurso O que é um autor (proferido em 1970 na Universidade de Búfalo, NY33), Michel Fou-

cault (apud LAMEIRO, 2012, p. 6) definiu a autoria como a unidade entre vários trabalhos do mesmo autor, 

“uma fonte consistente de expressão que ganha voz ‘a partir do momento em que deixa de se contar a vida 

dos heróis para se contar a dos autores’”. A imagem de autor implica essa mencionada adjetivação do seu 

30 Decorrente da separação entre “texto” e “contexto” denunciada por Mainguenegau (In: ZAPATA, 2014, p. 49, 
tradução nossa): “Essa divisão se radicalizou no século 19, a partir do regime estético consagrado pelo Contra 
Sainte-Beuve de Proust, texto que estabelece uma oposição quase sagrada entre o ‘eu criador’ e o ‘eu social’. Essa 
estética rejeita, evidentemente, a problemática da ‘imagem do autor’”.
31 “[…] um ente composto de palavras ao qual se atribuí uma personalidade, uns comportamentos, um relato de 
vida e, com certeza, uma corporeidade auxiliada por fotografias […]. Dessa maneira, a imagem (no sentido literal, 
isto é, no sentido visual do termo) se duplica em uma imagem em sentido figurado […] essencialmente produzida 
por fontes externas […] trata-se de uma representação da sua pessoa e não de uma representação do próprio 
autor [...]  a ‘imagem do autor’ não é diferente ao escritor. Pelo contrário, ele almeja, em alguma medida, controlá-
la [...] o escritor elege, em geral, os gêneros que permitem perfilar uma imagem de autor diferente à forjada pelos 
comentadores ou promovida pelos seus leitores [...] o termo ‘autor induzido’ então substitui ao ‘autor implícito’” 
(AMOSSY In: ZAPATA, 2014, p. 67; 69, tradução nossa). 
32 “[...] as decisões editoriais, baseadas em operações de interpretação, podem fazer com que um gênero, que não 
era para ser publicado, contribua a forjar a imagem do autor" (MAINGUENEGAU In: ZAPATA, 2014, p. 56, nota 4, 
tradução nossa).
33 Originalmente publicado em Bulletin de la Société Française de Philosophie, n. 3, v. 63, Paris, p. 73-104, 
jul.-set. 1969.
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nome, até se tornar um objeto: o signo de um nome próprio34; uma marca, em termos de Mainguenegau. 

A impossibilidade de tratá-lo como um nome pessoal comum fará mesmo com que a participação tangível 

do seu dono na criação de um projeto não seja mais indispensável. Na obra de arquitetura, obrigatoriamen-

te, esse processo envolverá mais de um ator; Foucault também denuncia que o autor não é exatamente 

nem o proprietário das obras (textos, no caso abordado por ele), nem o responsável por elas; não é nem o 

produtor nem o inventor dessas (FOUCAULT, 2001). Isto viabilizaria o reconhecimento de outros indivíduos 

no processo criativo, inclusive naquele dos livros: além do escritor principal, haveria desencadeadores; 

funções dos prefácios; simulacros do copista, do narrador, do confidente, do memorialista – tarefas equi-

valentes às missões diversificadas dos colaboradores do Ateliê Le Corbusier. Uma analogia semelhante, 

do contexto contemporâneo – uma agência de publicidade –, é enunciada por Mainguenegau (In: ZAPATA, 

2014, p. 60), fornecendo uma chave para a compreensão do fenômeno autoral no interior da Rue de Sèvres:

[...] a unidade [das obras] das quais a marca é responsável, é independente da identi-
dade dos empregados que se encarregam da comunicação externa. [...] a dissociação 
entre a marca e o produtor efetivo dos textos, neste caso a agência [...], é problemática 
na medida que essa possa estar constituída por várias agências [os satélites da Rue 
de Sèvres, tema no qual aprofundaremos no segundo capítulo]. A própria agência [...] 
pode usar diferentes empregados sem que, por conta disso, deixe de ser a mesma 
agência. Ainda que a noção de Opus tacitamente implique a existência de uma identi-
dade dotada de um “ponto de vista” [...] nada impede que um indivíduo que trabalhe 
para essa agência [...] acesse, e com ele a própria agência, ao estatuto de “autor-autó-
ritas” [o caso de Guillermo Jullian?]; apenas é preciso que essa seja identificável com 
uma personalidade criadora, em um espaço de produção simbólica (tradução nossa; 
grifo nosso)35.

Em uma conversa entre os professores de arquitetura David Adjaye, Nikolaus Hirsch e Jorge Otero-Pailos 

(2011), o segundo deles apontou a sequência lógica por trás dessa “cadeia de produção/criação” do 

edifício: o planejamento; a construção e a entrega do prédio aos clientes pelo arquiteto. Nenhuma obra, 

enquadrada dentro dos termos legais de uma sociedade, pode fugir desse fluxo que, paradoxalmente, de-

manda a participação de vários atores, mas que autoriza a assinatura de apenas um deles, sob a desculpa 

da aplicação do direito autoral. Trata-se de uma situação típica nos colaboradores estrangeiros de qual-

quer escritório de arquitetura que ainda não validaram o diploma recebido nos seus países de origem e que, 

34 “O nome próprio (e, da mesma forma, o nome do autor) tem outras funções além das indicativas. Ele é mais 
do que uma indicação, um gesto, um dedo apontado para alguém; em uma certa medida, é o equivalente a uma 
descrição [...] ou a uma serie de descrições definidas [...]. Ele manifesta a ocorrência de um certo conjunto de 
discurso, e se refere ao status desse discurso no interior de uma sociedade e de uma cultura. O nome do autor não 
está localizado no estado civil dos homens, não está localizado na ficção da obra, mas na ruptura que instaura um 
certo grupo de discursos e seu modo singular de ser” (FOUCAULT, 2001, p. 11; 13).
35 Em compensação, grupos de vanguarda como Der Blaue Reiter, partidos políticos ou outras correntes bem 
identificadas, cuja produção é produto da contribuição de pontos de vista convergentes, o nome é indissociável da 
individualidade dos seus membros, porquanto é decorrente de uma convicção e de um combate, e esse nome se 
dilui quando as convicções comuns desaparecem (MAINGUENEGAU In: ZAPATA, 2014, p. 60).
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no caso de Jullian, por exemplo, dificultou sua continuidade nas obras póstumas de Le Corbusier. A morte 

barthiana do autor, na realidade, apenas seria uma idealização dentro do campo profissional arquitetônico.

Nessa mesma conversa, Adjaye (2011) fornece outra perspectiva da autoria múltipla da arquitetura, 

isto é, a capacidade do seu público-alvo para transformá-la. O arquiteto inglês Cedric Price (apud36  LAMEI-

RO, 2012, p. 8) antecipou a crise do mito do arquiteto moderno como figura autossuficiente do trabalho, 

não mediante um texto, mas um projeto, o Fun Palace (1965): “O edifício deveria ser um espaço de possi-

bilidade mais que uma direção, onde os pressupostos de mutabilidade encarnavam a ideia de uma arquite-

tura variável, [...] ‘uma linguagem performativa arquitetônica [que] iria falar por si, ser lido e compreendido 

diferentemente pelos utilizadores [...]’”. Uma retórica vanguardista, típica da segunda metade do século 

20, tirada da veia performativa na obra de arte, na qual o espectador tomaria parte ativa (LAMEIRO, 2012, 

p. 7). Germán Samper, colaborador colombiano de Le Corbusier, aprofundou-se nessa questão paralela-

mente, ao retornar ao seu país, com uma abordagem diferente, contribuindo a projetos experimentais de 

autoconstrução solidária e financiamento comunitário de habitações em bairros carentes de Bogotá, como 

La Fragua (1962) e Sidauto (1968). Trata-se da mesma abordagem que dirige os trabalhos de Hassan Fathy 

(Construire avec le peuple; Jérôme Martineau, 1970) e Bernard Rudosfky (Architectures without 

architects; MoMA, 1964).

Finalmente, é necessário apontar a iminente participação de outros atores-autores na criação da obra 

arquitetônica moderna e ainda contemporânea, também apontada por Otero Pailos (2011): as instituições 

– galerias, curadores de museus, críticos, instâncias governamentais, etc. – que, além de encomendarem 

a obra (ou seja, de se tornarem “criadoras de criadores”), estabeleceriam as condições do projeto – lugar, 

programa, público-alvo; etc. Tanto esses, quanto qualquer outra categoria de clientes, participam de um 

estatuto autoral exclusivo da obra de arquitetura e, na arte, apenas comparável às encomendas dos 

mecenas renascentistas. 

36 CEDRIC apud MATHEWS, Stanley. Cedric Price as Anti-Architect. Architecture and Authorship. London: Black 
Dog Publishing, 2007, p. 142.

INGRID 
QUINTANA GUERRERO78



ii.iii. 
Discípulos vs. filhos adotivos: 

por uma genealogia latino-americana

Na introdução a La sfera e il labirinto: avanguardia e architettura da Piranesi agli anni ’70 (Einaudi, 

1980), Tafuri37  critica o projeto histórico moderno, que pretenderia permanecer na própria arquitetura, sem 

se perguntar pelos fatores externos que viabilizam a sua existência; que ignora o papel da história como 

determinante na construção daquilo no qual indaga. Daí que o historiador italiano confira, a esse projeto, o 

estatuto perpétuo de “projeto de crise”. Na sua ingenuidade (não apontada por Tafuri, mas por Michel Fou-

cault), o projeto histórico moderno tenderia a procurar “origens míticas” – a maioria da historiografia “clás-

sica” lecorbusieriana tende a isso – sem entender o problema da história como da ordem das genealogias:

A genealogia [...] se opõe ao desdobramento meta-histórico das significações ideais 
[...]. Ao assumir as suas dimensões mais amplas, a vontade de conhecimento não se 
aproxima, de jeito nenhum, a alguma verdade universal [...] derruba as pretensões ilu-
sórias, espalha a unidade do sujeito em pedaços; libera nele tudo aquilo que insiste em 
dissociá-lo e destruí-lo (FOUCAULT38 apud TAFURI, 1984, p. 8, tradução nossa).

Para Tafuri (1984, p. 17), essas genealogias traçam limites provisórios, suscetíveis de condicionamento 

por parte dos modos de produção. Agora, em contraste com a escolha de um autor como modelo idílico 

a imitar por parte dos epígonos, o mestre escolhe seu pupilo visando a participação ativa dele nos pro-

cessos produtivos, como acontecia nas corporações de ofício medievais39. Nascidas do encontro entre 

indivíduos com vontade de aprender e pessoas com anseio de ensinar, essas corporações, comuns na 

França e na Itália do Medievo, eram totalmente autônomas em relação a qualquer autoridade civil ou 

religiosa que pudesse torná-las opressoras (HUTCHINS, 1959, p. 47), aproximando-se do conceito de 

família, ao manifestar a necessidade de intensa convivência40. 

37 Para esta versão consultamos a versão espanhola, editada pela Gustavo Gilli em 1984.
38 FOUCAULT, Michel. Nietszche, la généalogie de l’histoire. Hommage à Jean Hyppolite. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1971.
39 Sobre o caso corbusiano, Jorge Ferrari Hardoy (apud FUZS, 2014, p. 77-78, tradução nossa) aponta: “Le Corbusier 
acreditava que a arquitetura não era ensinada, mas aprendida, e que parecia com os ofícios artesanais do Medievo, 
quando o aluno tinha que morar do lado do mestre, trabalhando nas suas obras e não apenas enxergando os planos, 
mas tocando os materiais com as suas próprias mãos, com a humildade com a qual o aprendiz ajudava ao artesão”. 
40 Ao propor uma leitura paralela das corporações medievais e da sua ideia do que deveria ser a Universidade de 
Utopia, Hutchins (1959, p. 40, tradução nossa) afirma que: “[...] as consequências educativas das aulas noturnas, 
distribuídas ao longo de muitas semanas [...] não podem ser comparadas com os resultados conseguidos mediante 
grupos que moram juntos durante um período limitado de tempo".
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A escolha de um discípulo por parte de um instrutor também equivale àquela de um pai que decide procriar 

para contribuir à configuração de uma geração, entendida como um grupo de sucessores em linha direta 

(ARANGO; SALCEDO, 2003, p. 16). O ato de engendrar uma descendência resulta comparável à rigorosi-

dade nos processos de seleção de pessoal, no caso do ateliê da Rue de Sèvres diretamente cuidados por 

Le Corbusier41 e que pressupunha uma série de competências nos candidatos, bem como uma estrutura 

mental consolidada neles durante etapas prévias da sua educação intelectual; necessárias para encarar 

uma formação mais "liberal"42. A sociologia, a antropologia e os estudos etnográficos oferecem diferentes 

aproximações sobre a ideia da paternidade no século 20 que, em menor ou maior medida, influem na confi-

guração da identidade filial. No campo da psicanalise, Jacques Lacan (apud VIVEROS VIGOYA, 2000, p. 94) 

cogita sobre o caráter simbólico da função paterna, que não necessariamente se deriva da conceição: o 

pai seria a figura que estabelece a normatividade; o representante da lei e, portanto, de um ideal. No caso 

dos pais afastados, esses corresponderiam a personagens míticos criados pelas mães (ou, como enuncia-

do por Tafuri, pelos historiadores, no que diz respeito ao grêmio arquitetônico) através do relato das suas 

façanhas – percepção que coincide com aquela dos epígonos. Porém, “Essa distância entre pais e filhos 

seria a origem de uma identidade masculina, mais negativa do que positiva, com ênfase na diferenciação 

e o afastamento de uns a respeito dos outros, e negando a relação afetiva” (VIVEROS VIGOYA, 2000, p. 

94, tradução nossa). Mesmo no âmbito tradicional da paternidade, haveria uma tendência autoritária: a 

falta de interesse, por parte do progenitor, pela educação dos filhos enquanto crianças. Trata-se da ideia 

de pai em arquitetura, que Prélorenzo (apud ARNOLD, 2012, p. 179) rebateu não apenas para a figura de 

Le Corbusier, mas para todos os mestres modernos: 

[…] é necessário lembrar que, na psicanálise, a imagem do pai é uma imagem castren-
se – mesmo se é ao nome dessa que nos permite tornar-nos adultos. Se, evocando a 
imagem do pai, você quer falar de alguma coisa muito pesada, que enquadra a reflexão, 
que estabelece os seus limites, eu não concordo com essa ideia. Espero que os arqui-
tetos não considerem Le Corbusier como um pai, mas como, sem pretender fazer um 
jogo de palavras ruim, uma fonte de inspiração; de criação; de reflexão (tradução nossa).

Para nosso estudo, decidimos desconsiderar parcialmente a dimensão repressiva de paternidade de-

nunciada nas linhas anteriores: quiçá, à exceção de Roberto Matta, todos os colaboradores diretos do 

41 Entre outros procedimentos, Le Corbusier lançava mão da análise da caligrafia dos candidatos, encarregada a 
seu expert de confiança, M. Blondel. O próprio arquiteto se submeteu ao estudo da sua letra; eis um extrato do 
diagnóstico: “No fundo, existe um grande arrojo e o sujeito pode atingir uma grande simplicidade e também uma 
grande generosidade [...] Mas também abriga o sentimento de ter que guiar e dirigir, e afirmar a sua personalidade 
social, se poupando da invasão daqueles que considera como inferiores. [...] Um pouco menos de exclusividade e 
um pouco mais de diplomacia sem dúvida teriam podido decorrer em melhores resultados do ponto de vista das 
realizações práticas. Mas a obra do escrevedor é mais uma luta de ideias do que o ensino de realizações materiais” 
(BLONDEL apud BEDARIDA, 1987, p. 23, tradução nossa).
42 De maneira análoga, Hutchins (1959, p. 40; 43, tradução nossa) afirma: “os estudantes ficam [na Universidade 
de Utopia] porque os interesses deles são intelectuais e porque demonstraram, por meio do curso de educação 
liberal que fizeram, a sua capacidade […] Tratam-se de homens que atingiram a sabedoria mediante o emprego 
da sua razão e da sua experiência. […] Contudo, uma mente treinada é essencial para a compreensão da 
experiência" [a educação seria a exigência prévia para vivenciar essa experiência].
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franco-suíço – estagiários e “associados”, como identificados por Loach (1992, p. 52) –, tanto os antigos 

quanto os novos, iriam gozar de alguma proximidade e simpatia com o franco-suíço. Ainda que criticada 

pela antropologia, por quanto se trataria de uma ficção humana sem evidências (manipulação social da 

procriação natural; VIVEROS VIGOYA, 2000, p. 99), a paternidade se caracteriza por possuir três potên-

cias indicadas por Yvonne Knibiehler, entre as quais destaca-se a biológica43. Um filho usufrui do vínculo 

sanguíneo com seu progenitor nos primeiros meses de vida; alimenta-se dele (a origem da palavra latina 

filius denota nutrição) para, na idade adulta, percorrer (às vezes, com bastante ingratidão) o seu próprio ca-

minho, longe da família. A experiência cotidiana dos membros expatriados de um escritório de arquitetura 

assume o papel tanto da conexão genético-embrionária, quanto do período de criança – aquele onde os 

laços afetivos se fortalecem, mas também onde enxergam-se os defeitos que o fascínio admirativo escon-

de aos epígonos. Viveros Vigoya (2000, p. 97) salienta uma abordagem mais recente da paternidade, como 

o conjunto de relações genéricas dada em um momento histórico e em um contexto cultural específico. A 

relação pai-filho seria uma construção social que muda de uma época para outra.

Nessa mesma linha, Nolasco (apud VIVEROS VIGOYA, 2000, p. 102) afirma que, nas décadas mais re-

centes, os varões procuraram um contato diário com seus filhos, visando a construção de uma figura de 

autoridade através de uma possível cumplicidade mais do que de uma imagem moral. Aliás, quanto mais 

tempo se compartilha com alguém, maior o conhecimento dessa pessoa e maiores as críticas para ela, 

ainda mais no caso de um pai que executa a disciplina; daí que algumas figuras que vivenciaram períodos 

estendidos e intensos de atividade no Ateliê Le Corbusier recusassem rememorar essa experiência, ou 

não a considerassem como prazerosa. Para a arquitetura, Cohen (apud ARNOLD, 2012, p. 158) reconhece 

outro tipo de filiações de caráter estritamente formal, entre as literais – com pequenas alterações nos ele-

mentos construtivos que constituem a gramática corbusiana44 – e as interpretativas, vinculadas a temas 

mais amplos como a promenade architecturale ou os objets à réaction poétique. Essas não unicamente 

decorrem das operações sobre a matéria, mas de um inconsciente na cultura arquitetônica coletiva45.

Mencionou-se anteriormente a atribuição de uma herança como parte do ato de engendrar, in-

sinuada na tese de Cohen (apud ARNOLD, 2012, p. 163-164). No caso corbusiano, esse autor insiste 

em que não há uma autoridade institucional ou científica apta para determinar a legitimidade do legado 

43 As outras duas seriam a relação psicológica e a função social de transmissão do patrimônio (VIVEROS VIGOYA, 
2000, p. 97).
44 “Essa maneira de proceder se reconhece desde o final dos anos 1920: na França, mas também em muitos outros 
países da Europa, da América do Norte e na Rússia, vemos aparecer uma espécie de maneirismo corbusiano, no 
sentido que o termo chegou a ter no Renascimento.[...] No fundo, Le Corbusier construiu um repertório extraordinário, 
permitindo todo tipo de maneirismos e a pluralidade está inscrita na própria obra, como testemunham inúmeras 
arquiteturas, desde os anos 1950 até hoje. [...] Ele teria detestado o maneirismo consistente em repetir, 20 anos 
depois, os seus projetos dos anos 1920 [...]” (COHEN apud ARNOLD, 2012, p. 158; 164, tradução nossa).
45 “Existe hoje, no inconsciente coletivo dos arquitetos, elementos estruturantes de origem corbusiana? Sem 
dúvida. Existe hoje, nisso que poderíamos chamar de ‘ideal do eu’ nos arquitetos contemporâneos, uma dimensão 
corbusiana, no sentido de uma figura à qual identificar-se-iam [...]? Sem dúvida” (COHEN apud ARNOLD, 2012, p. 
163, tradução nossa).
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autoconferido, ficando ao campo da discussão e da interpretação pessoal. Por sua vez, Prélorenzo (apud 

ARNOLD, 2012, p. 186) indica que a sucessão não é uma consequência obrigatória da paternidade por 

parte do franco-suíço: 

Na medida em que se trata de uma grande obra, os herdeiros são, necessariamen-
te, abundantes. [...] O herdeiro constrói sua herança [...] Podemos dizer que existem 
herdeiros legítimos da obra de Le Corbusier e outros que não [...] Cada um é herdeiro 
de Le Corbusier do seu jeito. Isto posto, se queremos perguntar como os arquitetos 
reclamam essa herança, acho que temos que procurar, principalmente, nos conceitos, 
nos procedimentos de Le Corbusier [...] (tradução nossa).

De qualquer jeito, todo ente humano possui um legado, um conhecimento (connaissance) ao qual somente 

consegue acessar através de uma aprendizagem tornada experiência; um co-nascimento (co-nnaissance), 

como expresso por Bércena (2012, p. 34), bem como de um anonimato relativo à origem; uma espécie 

de negação: 

Somente desse modo a herança recebida recolheria a sua caraterística, isto é, a sua 
condição de não reciprocidade, um gesto de pura gratidão. [...] O nascimento do aluno, 
na sua plena liberdade, requere apagar o mestre. [...] Por isso, todo legado nos assina 
tarefas contraditórias: receber e escolher, acolher o tempo passado e reinterpretá-lo, 
que é a única forma de elegê-lo. [...] O herdeiro não apenas recebe mas seleciona: re-
afirma o seu legado, a sua herança [...] quando a reinterpreta, quando a critica, quando 
a desloca, quando intervém nela e, então, assiste a uma particular transformação, para 
não morrer de um excesso de fidelidade46 (BÉRCENA, 2012, p. 44-45, tradução nossa).

O autor adverte que, na etimologia da palavra “transmissão” estão implícitos os conceitos de traição e 

tradução (traduttore, traditore)47. Nesse sentido, Skliar (2012, p. 98) indica que uma das condições para 

identificar uma transmissão como herança está em uma eventual infidelidade (que desconsidera a violên-

cia, a rejeição e a desídia); como na parábola bíblica do Filho Pródigo, no ateliê da Rue de Sèvres, essa 

infidelidade teria sido incarnada na figura dos dattiers. Justamente falando do caso corbusiano, Schelotto 

(In: GUTIÉRREZ, 2009, p. 126-127, tradução nossa) insistiu no “homicídio do pai”48 por parte de alguns 

dos seus ajudantes: 

46 Para esse mesmo autor, lealdade e fidelidade diferenciam-se, porquanto a lealdade estaria por cima de todas as 
nossas supostas e necessárias infidelidades (BÉRCENA, 2012, p. 45.
47 “O jogo da sedução e da traição encontra-se no peculiar vínculo que liga o mestre ao seu discípulo, um professor 
a um aluno e, por isso, a questão da influência pedagógica é tão pertinente, tanto na dimensão intelectual quanto 
na ética” (BÉRCENA, 2012, p. 36, tradução nossa).
48 “Matar o pai, segundo a psicanalise, constrói um quesito para crescer e madurar e, desse jeito, conseguir construir 
uma personalidade própria, equilibrada e independente” (SCHELOTTO In: GUTIÉRREZ, 2009, p. 126, tradução nossa). 
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49 Uma das primeiras menções de transcendência internacional a Niemeyer e Costa como “pupilos de Le Corbusier” 
foi na revista Architectural Forum n. 70 (p. 448), por conta da execução do Pavilhão da feira internacional de Nova 
Iorque, em 6 de junho de 1939.
50 Apesar dos louvores recíprocos entre Le Corbusier e Oscar Niemeyer, principalmente relativos ao planejamento 
de Brasília, Tavès (em depoimento à autora 20 de fevereiro de 2014) comentou que, por trás dos bastidores, Le 
Corbusier não gostava do carioca e que, entre os brasileiros, seu favorito era Lucio Costa.

Não se tratava mais de um semideus da arquitetura nem da referência quase mítica 
ineludível na qual os seus epígonos o transformaram. [...] Não é que eles não entende-
ram. Entenderam – e muito bem – tanto a mensagem quanto o legado de Le Corbusier, 
bem como a necessidade de destruí-lo na sua condição mítica para dar passo a uma 
leitura mais aberta e mais matizada dos processos históricos. A necessária tarefa des-
mistificadora da crítica e da história, mais uma vez, levou em conta um personagem 
emblemático, esmiuçando-o para montá-lo de novo.

Em contrapartida, a particular deferência de Le Corbusier para alguns dos seus subordinados e, portanto, a 

inclusão desses nomes no seu pretendido “testamento intelectual”, dependia do desempenho e atitude de 

cada um deles no ateliê, bem como dos “estados de espírito” do arquiteto, que atingiam os mais variados 

matizes. A proximidade inusitada entre “Corbu” e seu colaborador chileno Guillermo Jullian de la Fuente, 

por exemplo (expressa mediante gestos de gratidão como presentes e confraternizações, recorrentes 

quando o franco-suíço era apanhado pela culpa após maltratá-lo injustificadamente), poderia obedecer, 

além do erro, à nostalgia por uma paternidade biológica falida. Advertimos que, de qualquer jeito, o caso 

do chileno, que nunca “matou” o mestre, foi excepcional entre os Filhos da Rue de Sèvres.

Houve outra categoria de “herdeiros” não abordada em profundidade neste trabalho; jovens lati-

no-americanos que Le Corbusier gostaria de ter acolhido no estúdio, após a sua demonstração de precoci-

dade e de talento inusitado diante dele. Poderíamos apontá-los como os filhos adotivos, caraterizados pelo 

atavismo – isto é, a tendência de manter vivas as formas geradas pelos antecessores – da obra corbusiana 

na sua própria produção. Entre eles, encontra-se o argentino Amancio Williams, que viajou a Paris em 1947 

exclusivamente para conhecer o mestre, tornando-se coordenador do canteiro da casa Currutchet em La 

Plata. A admiração dos desenhos de Williams, expressa por parte do franco-suíço, não apenas iniciaria 

uma profunda amizade entre esse e o argentino, mas faria com que aquele se autoproclamasse “o novo 

discípulo”, advogado das ideias corbusianas no Cone Sul (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 350; 351). 

Por sua vez, André Malraux (In: BOESIGER, 1969, v. 8, p. 186) mencionou, a propósito da morte do mestre, 

que os filhos adotivos mais famosos de Le Corbusier eram brasileiros: Lucio Costa (nascido em Paris em 

1907 e radicado no Rio de Janeiro, onde conheceu Le Corbusier enquanto projetava, nessa cidade, a sede 

do Ministério de Educação e Saúde – MES) e Oscar Niemeyer49. Após três semanas de convívio na capital 

fluminense, esse colaborador de Costa ganhou inusitadamente o carinho e admiração de Le Corbusier 

(QUEIROZ, 2008, p. 71), expresso em inúmeros depoimentos ulteriores e no convite para redigir a intro-

dução do sétimo volume da Œuvre Complète (último publicado enquanto Le Corbusier era vivo, 1965)50. 
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As conexões entre Niemeyer e “Corbu” são vastas e polêmicas, como testemunhado por episódios que 

protagonizariam juntos décadas mais tarde – entre esses o concurso para a sede da ONU em Nova Iorque. 

Junto ao nome de ambos os cariocas, os outros membros da equipe para o MES aparecem no diretório da 

FLC (Carlos Leão, Roberto de Carvalho, Ernani Vasconcellos), fazendo com que eles também ganhassem 

um lugar na história da arquitetura brasileira como discípulos do franco-suíço.

No que diz respeito ao grupo de filhos “legítimos” de Le Corbusier na América Latina, aqueles 

que estagiaram com ele na capital francesa, existe uma série de inquietações que impede sua leitura 

uniforme, começando pela dimensão geracional. Spiro Kostoff (apud LAMEIRO, 2012, p. 6) fala das dife-

rentes dinastias profissionais, documentadas até o terceiro milênio a.C. e literalmente relacionadas com 

linhagens familiares, como veículo para a transmissão e lenta evolução das inovações formais. Todavia, 

Zevi (1954, p. 599) já havia advertido quanto à inconveniência de assumir, na historiografia arquitetônica, 

a existência de gerações, se não for em um sentido ideal, já que é possível estar cronologicamente vivo 

mas culturalmente morto: “O problema historiográfico deverá, consequentemente, ser resolvido em cada 

caso, deixando de lado a atividade não artística dos inúmeros arquitetos, mas nunca fragmentar suas 

biografias” (ZEVI, 1964, p. 601, tradução nossa).

O próprio Corbusier refletiu nesse assunto, não no contexto do seu ateliê mas dos CIAM, preparando 

um documento com sua intervenção na 10a edição, o franco-suíço exprime que a arquitetura moderna 

não encara uma crise mas um problema geracional ao identificar duas grandes gerações: a de 1928 (os 

“CIAM Premiers”, os fundadores que criaram as doutrinas ou “organizaram a cena”) e a de 1956 (os “CIAM 

Seconds”, que seriam os executores, procurando a harmonização dos preceitos). Foi no congresso de 

Dubrovnik que o mestre apontou o momento de inflexão entre duas gerações (CAMPOS, 2015, p. 294; 

295). Enquanto os membros do primeiro grupo (A) se encontravam na faixa etária entre 40 e os 70 anos, 

os membros do segundo tinham entre 25 e 55 anos de idade (B), o que evidencia uma transposição de 15 

anos, com indivíduos agindo em ambos os grupos (aqueles entre os 40 e os 55 anos). Em um documento 

inédito da FLC publicado por Campos (2015, p. 294) evidencia-se que “Corbu” já pensava nas gerações 

posteriores, as quais chamou de “pupilos” – entre aqueles que, em 1956 ainda eram crianças, e os que 

estavam com 25 anos – e os “ainda não nascidos”. Como unidade temporal para delimitar uma geração, 

Le Corbusier usa períodos de 28 anos (tempo transcorrido entre o início do século 20 e o primeiro CIAM), 

com possibilidade de extensão até os 30 anos. Aqueles que não estiveram presentes na fundação dos 

renomados congressos, teriam a obrigação de fazer o revezamento. A síntese desse raciocínio se encontra 

nos gráficos preparadas pelo próprio arquiteto (publicadas por CAMPOS, 2015, p. 295, 296).
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Já especificamente no quadro da arquitetura latino-americana e baseada nas teses de Ortega y Gasset e 

Julián Marías, Silvia Arango propõe-se a identificar seis coligações de arquitetos que figuraram entre 1895 

e 197551. Para isto, define geração como um grupo de pessoas da mesma idade e em contato (coetâneas), 

entre as quais existe uma cumplicidade mínima e uma identidade comum, à diferença dos seus contem-

porâneos de outras idades, que apenas coexistem em um mesmo momento histórico e que se vinculam 

pelas suas vigências. A geração seria um sujeito coletivo que age como interpretação do mundo em cada 

indivíduo, isto é, que reside ao interior e não ao exterior de cada pessoa e que se vivencia “como um ho-

rizonte de possibilidades e desafios que aprendemos a reconhecer como uma tessitura ou coloração vital 

coletiva” (ARANGO DE JARAMILLO, 2012, p. 16-17, tradução nossa).

Ainda que determinadas por datas de nascimento, classificadas em períodos de quinze anos e lide-

radas por personagens epônimos, as gerações latino-americanas que se autoproclamaram modernas, no 

método empregado por Arango52, superpunham-se e compartilhavam um mesmo espírito, isto é, o desejo 

de ruptura com o passado; a sensação de estar inaugurando mundos inéditos, considerando "moderno" e 

"novo" como sinônimos (ARANGO DE JARAMILLO, 2012, p. 12). Nosso trabalho também apela a uma lei-

tura cronológica dos fatos estudados com inevitáveis sobreposições de atores e linhas temporais; porém, 

levamos em conta a advertência de Attias-Donfut (1988, p. 40-41) que, em relação ao olhar de Lorenz 

sobre a historiografia política da França – limitado à identificação de grandes nomes a partir dos quais se 

gestam as gerações futuras –, apontou o perigo de apelar a essa como única perspectiva de análise. Uma 

geração é mais do que nomes e herança: falou-se anteriormente na necessidade, para a sua constituição, 

de afastamento, de traição. Segundo Antelo (2012, p. 71), a própria ideia de geração surge de um esque-

cimento parcial; de uma renúncia deliberada à perpetuação dos mais velhos; de um abrir mão consciente 

e entusiasta; de uma bem-vinda ao juvenil e ao alegre. Ingênua, se considerarmos que, como enunciado 

por Bércena (2012, p. 24), essa relação entre gerações onde acontece a transmissão e a descontinuidade, 

pressupõe o encontro entre o tempo adulto (do mestre) e o tempo criança do jovem – entendido filosofi-

camente como a temporalidade onde instalam-se os começos.

O historiador colombiano Abel Naranjo ofereceu outras perspectivas sobre o método geracional, também 

a partir dos postulados de Ortega y Gasset. Para Naranjo, mais do que uma superposição de linhagens, 

haveria uma coexistência de planos geracionais, criando uma figura tridimensional – um cubo temporal, 

citando ao historiador da arte Wilhem Pinder – que privilegia outros fatores diferentes do nascimento 

biológico dos membros de uma geração para defini-la (NARANJO, 1976, p. 8). Isto porque a superposição 

geracional anunciada por Ortega y Gasset ultrapassa os 15 anos que delimitam cada grupo: toda geração 

51 1885-1900, geração cientista; 1900-1915, geração pragmática; 1915-1930, geração modernista; 1930-1945, 
geração pan-americana; 1945-1960, geração progressita; 1960-1975, geração de ruptura.
52 “[…] observação das diferentes fases da vida, que não transcorre de maneira mecânica, mas de maneira vital, 
por idades [...] O passo de uma idade à outra não é paulatino mas súbito” (ARANGO DE JARAMILLO, 2012, p. 16, 
tradução nossa).

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 85



predominante (ou de maturidade, cujos membros oscilam entre os 45 e 60 anos de idade) possui influência 

– por antecipação de umas ou permeabilidade das outras – de duas gerações simultaneamente ativas: a 

configurada por indivíduos na etapa de iniciação (entre os 30 e 45 anos de idade) e outra de indivíduos na 

etapa de relevo (a partir dos 60 anos de idade). Assim, às vezes, seria preciso, para definir uma geração, 

retrair alguns fatos e personagens 30 anos, determinando um nascimento não biológico (método emprega-

do por Le Corbusier) mas histórico (NARANJO, 1972, p. 54; 55; 58). 30 anos é quase o tempo que separa 

a chegada do primeiro e do último colaborador latino-americano ao Ateliê Le Corbusier.

Para Naranjo (1972, p. 7), a ideia de geração também implica um alto grau de arrogância, tanto 

daqueles que pretendem conservar suas soluções, quanto daqueles que tentam renovar o passado, vi-

sando a construção do seu próprio futuro (essa é a tendência primordial na América-Latina, ao contrário 

das gerações concomitantes na Europa; NARANJO, 1972, p. 52). Contrário às transições súbitas entre 

as diferentes idades enunciadas por Arango, para o historiador existe um processo de incubação das ge-

rações para, posteriormente, imporem suas próprias vigências. Obviamente, as soluções apresentadas por 

gerações mais antigas não conseguem satisfazer as necessidades das mais recentes; contudo, cada uma 

dessas contribui à sociedade com um estilo de vida, com uns conceitos e com uma sensibilidade próprios 

(NARANJO, 1972, p. 55; 57). O anacronismo entre as vigências de diferentes gerações coexistentes exige 

o estabelecimento de acordos ou a adoção de uma postura rebelde por parte dos mais novos.

Apesar de tudo, uma questão latino-americana

Além dessa provável ruptura entre pais e filhos (relação vertical), a filiação implica o reconhecimento dos 

coetâneos (relação horizontal), a criação de uma “comunidade mundial” na qual, em palavras de Southwell 

(2012, p. 8), homens de tradições culturais, idades e posições divergentes emigram no tempo para lendas, 

projetos institucionais e modelos de futuro comuns53. Isto parece contradizer o debate sobre a definição de 

“América Latina”, apontada por Mondragón e Mejía (2015, p. 17, tradução nossa) como um absoluto geo-

gráfico; como “uma construção sociocultural que, ao passo do tempo, ganhou uma categoria ontológica, 

como se sempre tivesse sido”, predominando nos autores da região, especialmente nas décadas de 1960, 

1970 e 1980. Paradoxalmente, essa aproximação contribuía à abordagem centro/periferia – meramente 

moderna, segundo esses autores – da historiografia.

A pretendida unidade latino-americana imperou na teorização das diferentes manifestações cultu-

rais no subcontinente, especialmente na segunda metade do século 20, começando pela literatura: nesse 

53 Segundo Gérard Mauger (apud ATTIAS-DONFUT, 1988, p. 174), os discursos de uma geração jovem quase 
sempre anunciam o que acontecerá amanhã, ou melhor, o que se deseja para o amanhã, de maneira contrária às 
gerações anteriores, revestidas do passado (um passado moderno neste caso).
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campo, o uruguaio Ángel Rama54 (apud SOBREVILLA, 1970, p. 23) identificou um processo de transcul-

turalização, caraterizado por operações concomitantes e comuns em qualquer processo de transferência 

por parte do receptor – perdas, seleções, redescobrimentos e incorporações –, resolvidas dentro de uma 

reconstrução do sistema cultural. A universalidade dessas operações na transferência de saberes em 

qualquer campo do conhecimento, debruça na imitação de modelos estruturais e formais que contrastam 

com a fragmentação política latino-americana advertida pelo próprio Rama e gerada nos processos de 

independência particulares das nações hispânicas55:

[…] A simples cópia dos modelos europeus, realizada pelos primeiros historiadores 
das letras nacionais da América, produzia um resultado exatamente contrário do que 
se buscava, evidenciando os perigos da imitação acrítica [atavismo]. A redação de 
histórias literárias por países, que na Europa se fundava na coincidência do país como 
estado-nação, integrado secularmente em torno de um povo, uma história e uma língua 
comuns, na América Hispânica resultava na ruína do conceito de “nação hispano-ame-
ricana”, o qual continuava persistindo sobre a multiplicidade de países – com fronteiras 
frequentemente arbitrárias – apesar dos denotados esforços despendidos desde 1810 
para transformar as “regiões” em “nações” (RAMA, 1974, p. 132-133; 136).

Décadas atrás, o crítico brasileiro Mario Pedrosa (apud LAGNADO, 2010, p. 55, tradução nossa) tinha 

diagnosticado que “[...] o modernismo na arquitetura tem sido muito diferente do modernismo literário [...] 

Sem o primitivismo entre literatos e músicos, e sem o nacionalismo ideológico56 dos escritores políticos, 

[privilegiando] a realidade geográfica e física [...]”. A visão prematura de Pedrosa coincide com a dessa-

cralização57 da produção literária de natureza fantástica como chave para a compreensão dessa identidade 

coletiva regional, durante a década de 1980. No seu ensaio Las humanidades y las ciencias sociales 

en diálogo crítico con los estudios culturales, Nelly Richard (2012, p. 288) atribui às obras de Jesús 

Martín Barbero (De los médios a las mediaciones, 1987) e Néstor García Canclini (Culturas Híbridas, 

1989) a ruptura com o discurso substancialista do nós latino-americano – da raça cósmica enunciada por 

Arango (2012, p. 209): “um ‘nós’ que, nos tempos da crítica anti-imperialista à norte-americanização do 

54 RAMA, Ángel. La novela latinoamericana 1920-1980. Bogotá: Procultura, 1982. 
55 “[…] a correlação entre ambas literaturas [a de origem hispânica e a de origem lusófona]; devia ser buscada nas 
equivalências das estéticas ou das correntes literárias, que deslocam a tônica de analise posta sobre a articulação 
artística de uma língua comum para as articulações correspondentes a uma cultura comum” (RAMA, 1974, p. 136; 
138). Estudos econômicos posteriores de Singer (Cf. América del Sur: de la geografía a la historia. In: Democracia 
para una nueva sociedad [modelo para armar]. Caracas: Nueva Sociedad, 1997) aprofundaram as diferenças 
nos processos de estabelecimento das famílias linguísticas no território americano, do desenvolvimento econômico 
colonial, da independência da Europa e, recentemente, na relação mercantil das nações americanas com os países 
vizinhos e com as potências industrializadas do Primeiro Mundo.
56 O próprio Corbusier expressou suas críticas contra essa questão, ao sugerir a transformação do sistema de 
delegações nacionais dos CIAM, estabelecido em Bergamo, em 1947, acreditando que esse tipo de divisões 
suscitam “rivalidades e preconceitos” e “conflitos de precedência ou de inveja” (LE CORBUSIER apud CAMPOS, 
2015, p. 239, tradução nossa).
57 Entendendo a sacralização como a “[…] reserva de simbolizações escriturárias que, na tradição latino-americana, 
auratizava o texto e a palavra mantendo-os fora do contágio – impuro – da cultura industrializada e dos seus 
produtos em série“ (RICHARD, 2012, p. 289, tradução nossa).
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consumo, devia preservar a pureza original do ‘ser latino-americano’ das contaminações metropolitanas” 

(tradução nossa)58. 

Sem perceber essa condição de dessacralização, a historiografia e a crítica arquitetônica regionais 

se apropriaram das antigas ferramentas literárias para sustentar a sua própria busca, no caso da arqui-

tetura moderna, centrada nos objetos – fato denunciado por Horacio Torrent. Ele cogita mais uma vez no 

conceito da América Latina como unidade: 

A força expansiva das caraterizações surgidas dos produtos distintos e dos momentos 
da arquitetura latino-americana, unida à habitual concepção adida de que a América 
Latina configurou, na crítica internacional, uma categoria [...]. Na arquitetura, a pre-
tensão de uma marca de identidade comum, de cor local, de representação através 
de uma linguagem da obra, foi demandada frequentemente, tanto pela curiosidade 
internacional quanto pelos próprios arquitetos produzidos pela região e morando nela 
[...]. A crítica e a história foram os campos predominantes na construção da ideia da 
arquitetura latino-americana e, com frequência, ficaram presas nas ideias ao redor do 
desenvolvimento econômico e social [...] Incluso algumas das opções duais ulteriores, 
como as aproximações sobre o “espírito do tempo” e o “espírito do lugar” permanece-
riam no mesmo foco interpretativo (TORRENT In: MONDRAGÓN; MEJÍA, 2015, p. 285; 
287, tradução nossa).

Como propõem Mondragón e Mejía (2015, p. 34), não seria, paradoxalmente, nas inúmeras particulari-

dades, que se viabiliza a compreensão do projeto homogêneo e global da modernidade latino-americana? 

Esse tem sido o espírito dos Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL)59, criados na década de 

1980 e caraterizados pelo debate sobre a identidade moderna na América Latina como reação ao “regiona-

lismo crítico” de Frampton – alternativas como otredad, por Enrique Browne, ou modernidade apropriada, 

em termos de Christian Fernández Cox, foram formuladas. Denominados inúmeras vezes como a versão 

regional dos CIAM, os SAL temem ao risco interno de ortodoxia, optando pelo estabelecimento de acordos 

programáticos com base em uma cultura comum que, segundo Torrent (In: MONDRAGÓN; MEJÍA, 2015, 

p. 284; 285), desconhece sua condição híbrida.

Em compensação, Segawa (2005, p.  51) salienta a vontade dos SAL de se afastarem do vocabulá-

rio de esquerda, questionando os conceitos de “periferia”, “dependência” e “marginalização”. Ele também 

adverte outros vícios da historiografia tradicional da arquitetura moderna: “a exacerbação da identidade 

58 Todavia, é necessário advertir que essa mudança é decorrente dos processos de globalização e da 
interdisciplinaridade conexa (ciências da comunicação, antropologia, sociologia), na qual novas manifestações 
culturais dialogam à velocidade das novas mídias tentando, em alguma medida, ser legitimadas pelos procedimentos 
da ciência. Sobre esse procedimento, a própria Richard (2012, p. 291; 293, tradução nossa) anuncia um risco: “[...] 
no pior dos casos (quiçá o mais frequente), a transdisciplinaridade dos Estudos Culturais se reduz a uma somatória 
pragmática de saberes recortados que, na sua própria parcialidade e diversificação, adaptam-se submissamente 
à segmentaridade dos cruzamentos [...]. Sem essa tensão do 'quadro' que delimita e opõe, a transdisciplinaridade, 
nos estudos culturais, arrisca de ser uma simples coleta de referências e empréstimos sem filiação nenhuma aos 
respectivos contextos de marcação político-intelectual nos quais inscrevem-se ou desinscrevem-se”.
59 Cf. BARCELLOS DE SOUZA, Gisela. Tessituras híbridas ou o duplo regresso: encontros latino-americanos 
e traduções culturais do debate sobre o Retorno à cidade. Tese de doutorado, FAU USP, São Paulo, 2013.
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e do nacionalismo poderá conduzir a uma paralise entorpecente. São (im)posições que podem apagar as 

diferenças e neutralizar as contradições nesse formidável quebra-cabeças latino-americano” (SEGAWA, 

2005, p. 129, tradução nossa). Uma das primeiras tentativas de ultrapassar essa abordagem nacionalista 

foi fornecida por Francisco Bullrich em Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoamericana (Blume, 

1969) aonde, ainda que os fenômenos fossem apresentados por países, pretendia o estabelecimento 

de categorias supranacionais como “utopia e realidade”; “a arquitetura da cidade” e “arquitetura monu-

mental”. Segundo Torrent, essa abordagem pressupõe que a expressão “arquitetura latino-americana” é 

mais uma maneira de relacionar esses fenômenos do que uma tentativa de forçada unidade (TORRENT In: 

MONDRAGÓN; MEJÍA, 2015, p. 281; 283).

Às fraturas políticas e econômicas das Américas, Jorge Ramírez Nieto (2013), superpõe alternativas para 

uma leitura regional, afastadas das fórmulas acadêmicas nas quais Bullrich ainda ficava preso60: evocando 

o curto texto El rigor en la ciencia de Jorge Luis Borges (1960), sobre a inutilidade de construir um 

mapa para um império de limites sempre flutuantes, o pesquisador colombiano propõe cartografias para 

determinar diferentes sub-regiões na Zona Andina e no Cone Sul. Ainda que divisórias, essas parecem 

mais ajustadas ao debate sobre a ação e assimilação do legado moderno na arquitetura latino-americana, 

tradicionalmente vinculada à ideia de topos61. Regiões menos abstratas, ou melhor, menos arbitrárias, 

estariam dadas por elementos endógenos que persistem na tradição cultural e folclórica, como a comida, 

a música e o clima, desdobrando, em maior ou menor medida, na produção arquitetônica de cada sub-re-

gião. Então, criam-se constelações; conjuntos de fenômenos espalhados religados por um tema comum 

que, no nosso tema de estudo, remete às cidades de origem do grupo de colaboradores latino-americanos 

da Rue de Sèvres. Sua dispersão contrasta com a coesão e com a pequena extensão territorial nas quais 

se inscrevem as obras corbusianas para as quais eles contribuíram, especialmente depois da segunda 

Guerra Mundial. As constelações resultantes se reconhecem na imagem seguinte, determinando o mapa 

geográfico no qual se inserem os relatos das próximas páginas (Fig. 0).

60 Embora não focado exclusivamente no contexto latino-americano, resulta paradoxal o fato do tema da Bienal de 
Arquitectura de Veneza de 2014 ainda fosse “Absorbing Modernity: 1914-2014”, pregoando o encontró de culturas 
mediante a criação de pavilhões nacionais (MONDRAGÓN; MEJÍA, 2015, p. 20).
61 “Escrevendo anos mais tarde Marina Waisman lembra desse momento como um ato de fundação em que os 
arquitetos latino-americanos, geralmente versados em conceitos europeus ou norte-americanos, descobriram com 
gosto que seus vizinhos também tinham ideias surpreendentes” (LARA, 2012).
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Figura 0: Cartografia da ação dos colaboradores latino-americanos de Le 
Corbusier em Paris (origem e localização dos projetos).

Fonte: a autora, 2015.

O ateliê do 35, Rue de Sèvres, 6e 
arrondissmente (Paris) 

Projetos do Ateliê Le Corbusier com participação 
de colaboradores latino-americanos

Cidades natais dos colaboradores latino-
americanos de Le Corbusier em Paris
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1.
PREMISSAS NA COMPREENSÃO DE UM 

UNIVERSO LATINO-AMERICANO 
NA RUE DE SÈVRES 

Apenas ao assumirmos como real essa pluralidade oculta, 
pode-se conseguir a destruição do fetiche que se condensa ao redor de um nome, 

de um signo, de uma linguagem, de uma ideologia.
Manfredo TAFURI (tradução nossa)
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1 Fernando Lara (2014) denuncia, no contexto arquitetônico prévio à década de 1980, um olhar euro-centrista, que 
estende-se também à historiografia da arquitetura, o qual se pretende ultrapassar neste trabalho: “[…] quando 
estudiosos no Brasil, na Argentina ou no México discutiam sua arquitetura tendiam a fazê-lo em comparação com a 
Europa, nunca em relação a seus vizinhos. Assim o centro de gravidade continuava fora do continente, flutuando em 
algum lugar do Atlântico Norte. [...] Isso criou um mapa em que cada país era uma ilha. Ao contrário das ‘jangadas 
de pedra’ de José Saramago, o arquipélago latino-americano flutuava na direção da Europa […]”.

1.1. 
DISCERNINDO UMA LINHAGEM: 
AMÉRICA DO SUL - LE CORBUSIER - PARIS

1.1.1. 
Prelúdio de uma América-Latina Moderna: 
um boom meridional corbusiano? 

Embora nosso estudo não tenha propriamente como cenário o território latino-americano, mas 

o parisiense1, apropriamo-nos desta citação de Pérez Oyarzún (In: O’BYRNE, 2010, p. 40, tradução nossa) 

para compendiar a atmosfera de relações entre Le Corbusier e a América do Sul que motivou a migração 

de um grupo de jovens arquitetos ao longo de mais de 33 anos:

A crítica especializada […] tem afirmado com frequência que Le Corbusier influenciou 
grandemente a arquitetura sul-americana. Ainda mais, quem asseverou uma opinião crí-
tica sobre Le Corbusier acha que o arquiteto foi sobrevalorizado no subcontinente. [...] 
Mesmo que não completamente erradas, essas afirmações resultam simplificadoras em 
excesso. […] A sua relação com a produção arquitetônica sul-americana não é simples 
nem unidirecional. Pelo contrário, apresenta-se como um jogo complexo de relações da-
das em planos diversos e sentidos múltiplos. Não somente Le Corbusier foi importante 
para a América do Sul, a América do Sul também teve muito significado para Le Corbusier.

O fato de os primeiros filhos latino-americanos do Atelier Le Corbusier surgirem do chamado Cone Sul, na 
década de 1930, não foi um acaso: nessa ponta das Américas, por volta de 1926, estabeleceram-se os 
primeiros contatos entre o franco-suíço e o Novo Continente, por intermédio de outro personagem nas-
cido em La Chaux-de-Fonds, o poeta Blaise Cendars. Ele teria alimentado a sua paixão pela América do 
Sul, e particularmente pelo Brasil, mediante a amizade com membros das elites chilena (o poeta Vicente 
Huidobro, que escreveu na revista L’Esprit Nouveau e que também possuía vínculos com o grupo dos 
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2 “Foi em [...] em Paris, que conheci Gonzalès [sic] Garraño. Ele convocou-me para partir a Buenos Aires e 
expressar, nessa cidade em gigantesca gestação, as realidades e os destinos próximos da arquitetura moderna” 
(LE CORBUSIER, 1960, p. 19, tradução nossa).
3 Outros membros reputados da sociedade eram Enrique Bullrich (crítico musical); Wladimiro Acosta (arquiteto que 
mais tarde se instalou na Venezuela) e Elena de Elizalde. No ano seguinte, Nicolás Martínez de Hoz, amante de 
Ocampo, encomendou uma segunda residência ao franco-suíço na capital portenha, que também não foi executada.
4 A autora deste trabalho participou, como assistente curatorial, na exposição “Le Corbusier – América do Sul – 
1929” (curadoria dos professores da FAU USP Hugo Segawa e Rodrigo Queiroz), que exibiu desenhos originais de Le 
Corbusier: cartazes elaborados nas conferências proferidas pelo célebre arquiteto na Argentina. Complementaram 
esses rascunhos extratos de Précisions sur un État présent de l’architecture et de l’urbanisme (1930), livro 
redigido a partir das notas do arquiteto para suas palestras nas sociedades Amigos del Arte e Amigos de la Ciudad, 
e na Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires; notas por sua vez revisadas a bordo do paquebote “Lutetia”, 
de retorno a Paris. 
5 Na capital paulista, Le Corbusier era aguardado, junto a Warchavchik, por outros atores da Semana de Arte 
Moderna de 1922, como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Flávio de Carvalho e Oswald de Andrade.
6 Segundo Benton (2009, p. 26-27), o arquiteto apelava a recursos próprios da retórica clássica: provas lógicas 
(indutivas e dedutivas); provas éticas, portanto autocríticas, e provas do pathos (a dimensão emocional), ou esprit 
du temps ou Zeitgeist. Benton (2009, p. 28) atribui o uso da retórica em Le Corbusier à natureza “pseudo-lógica” 
de seus argumentos, divididos entre definições (as quais incluem slogans concisos) e argumentos baseados na 
causalidade e na sucessão.
7 No conjunto de conferências bonaerenses, Benton (2009, p. 45) aponta a mesma estrutura da maioria do 
discursos corbusianos “ao vivo”: identificação de uma série de problemas universais no contexto local, ilustração 
das estratégias formuladas por ele para solucionar esses conflitos e, por fim, a sustentação da viabilidade das 
propostas, a partir de projetos de sua autoria, exibidos em transparências.
8 Na versão brasileira de Precisões, não figura esta frase explicativa: “E eu improviso, pois o público ama sentir que 
se cria para ele. Desse jeito, não se dorme” (LE CORBUSIER, 1960, p. 21, tradução nossa).

surrealistas) e paulista (o fazendeiro Paulo Prado, que lhe encarregou da projeção de uma “extensão-bi-
blioteca” na sua mansão do bairro paulistano Higienópolis). Assim, viabilizou-se a viagem inaugural do 
arquiteto ao Novo Continente, no fim da década de 1920, concretizada por Victoria Ocampo – aristocrata 
portenha que, em 1928, contatou Le Corbusier para conceber sua residência em Buenos Aires2 – e pelos 
convites para ministrar palestras nessa cidade por parte de Alfredo González Garaño e da sociedade Ami-

gos del Arte (CRASEMANN COLLINS, 1955, p. 211)3.

O périplo de Le Corbusier à Argentina, ao Uruguai e ao Brasil, entre outubro e dezembro de 1929 – 

bem documentado e inúmeras vezes relatado4 –, marca o início de uma série de frutíferas trocas entre a 

intelligentsia sul-americana, que mais parecia francesa, e o arquiteto, louvado no subcontinente graças aos 

postulados puristas expressos na sua produção plástica e arquitetônica e às ousadas teorias para a cidade 

moderna, divulgadas em best-sellers como Vers une Architecture (Crès, 1923). Alguns dos modernistas 

de São Paulo, encabeçados pelo arquiteto Gregori Warchavchik5, pregoaram essas doutrinas. As conferên-

cias de Le Corbusier, precoces dentro da cronologia da viagem, visaram confirmar suas teses. Tratava-se de 

uma das maiores tentativas de síntese teórica ao longo da produção bibliográfica do mestre, “articulação de 

um conjunto de ideias trazidas por Le Corbusier da Europa” (PÉREZ OYÁRZUN, 1991, p. 37, tradução nossa). 

Com o magnetismo de um encantador de cobras, aqueles enunciados lógicos eram transmitidos mediante 

um discurso de caráter retórico6, facilitando o doutrinamento de um público convencido da necessidade de 

progresso na arquitetura pela adoção de uma estética maquinista, da geometria e da ordem7. 

Ciente do potencial persuasivo de uma performance criativa e, ao mesmo tempo, repetitiva (pois 

vários dos desenhos eram versões atualizadas de riscos antigos, que se repetiam junto às suas frases pro-

pagandísticas), Le Corbusier também improvisou8 uma série de rabiscos cuja força iria além do discurso oral 

(BENTON, 2009, p. 177). Entre os motivos gráficos admirados pela audiência argentina, encontravam-se as 
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quatre compositions (FLC 33492; Fig. 1), exemplificadas pelas villas La Roche/Jeanneret (16e arrondisse-

ment de Paris, 1923-1926; que Le Corbusier identificou como Auteil), Stein-de-Monzie (Garches, 1926; si-

nalada como Vaucresson), Baizeau (Cartago, 1928; Tunisia) e Savoye (Poissy, 1928; também apelidada por 

seus proprietários como Les Heures Claires). Cada uma dessas corresponde a “preocupações intelectuais 

específicas”, bem conhecidas pela historiografia da arquitetura moderna, mas que, pela sua transcendên-

cia, vale a pena lembrar em palavras do próprio Corbusier (2004, p.123-126):

Figura 1: Cartaz desenhado por Le Corbusier, conferência em Buenos 
Aires (Les quatre compositions).

Fonte: FLC 33492.

O primeiro tipo mostra cada órgão surgindo ao lado do seu vizinho, de acordo com um 
motivo orgânico: o interior alarga seu espaço e empurra o exterior, que forma diversas 
saliências [...] (Auteuil). O segundo tipo revela a compressão dos órgãos no interior de 
um envoltório rígido, absolutamente puro [...] (Garches). O terceiro tipo proporciona, 
com um esqueleto aparente, um envoltório simples, claro, transparente como uma 
pequena rede; permite que se instalem diversamente, em cada andar, os volumes úteis 
dos quartos, em forma e quantidade. É um tipo engenhoso, apropriado a certos climas 
[...] (Túnis). O quarto tipo atinge, no que se refere ao exterior, aquela forma pura do 
segundo tipo; no interior, comporta as vantagens e qualidades do primeiro e do terceiro. 
Tipo puro, muito generoso, também repleto de qualidades (Poissy).

INGRID 
QUINTANA GUERRERO94



Essas composições procedem da pesquisa iniciada com a rejeição do plan paralysé – foi assim que o arqui-
teto batizou a tradição construtiva das habitações na Europa, adotada, para sua desventura, na crescente 
capital argentina, segundo a explicação apresentada na conferência “Les techniques sont l’assiette même 
du lyrisme” (três croquis vermelhos na planta e uma seção de uma casa tradicional contrastavam, pela 
sua rigidez, com os princípios domésticos modernos) – e culminada, pelo menos em uma primeira fase, 
nas célebres Heures Claires. Embora uma das maiores revelações das conferências tenha sido a propos-
ta urbana para a capital argentina (apresentada em 18 de outubro, na nona palestra, “Le Plan Voisin de 
Paris. Buenos-Ayres peut-elle devenir l’une des grandes villes du monde?”), a filiação dos projetos para as 
capitais argentina e francesa se baseou em uma crítica feroz à “rue corridor”9, derivada do traçado urbano 
espanhol em Buenos Aires e da adoção do gabarito haussmanniano. Diferentemente do Plano Voisin, o 
projeto de Le Corbusier para Buenos Aires não contemplava arrasar totalmente o centro histórico, mas 
propunha a construção de uma Cidade dos Negócios sobre uma plataforma que invadiria a superfície ma-
rítima, recebendo uma sucessão de arranha-céus de planta em forma de cruz.

Os efeitos imediatos das palestras corbusianas, no Rio de Janeiro pelo menos, nem sempre foram 
positivos: no quarto Congresso Pan-americano de Arquitetura, de 1930, o arquiteto argentino Ángel Gui-
do apresentava um ensaio intitulado “La maquinolatría de Le Corbusier”10, com o qual tentava advertir 
aos estudantes americanos de arquitetura das perigosas teorias mecânicas incarnadas pelo franco-suíço, 
contrastando com a “nobreza formal” das obras de Olbrich, Taut ou Tessenow (ARANGO DE JARAMILLO, 
2012, p. 200). Em compensação, a primeira passagem de “Corbu” pela América do Sul suscitou um ponto 
de inflexão no seu próprio raciocínio11. Essa mudança se evidenciou não apenas nas alterações do conteú-
do das conferências para sua publicação em Précisions (fato evidente na sessão inaugural, cujo roteiro 
– FLC C3-7-16 – difere bastante da versão definitiva do livro, editado por Crès um ano depois), em deco-
rrência das emoções suscitadas pela primeira estada americana que o arquiteto plasmou tanto no “Pro-
logue Américain” quanto no “Corollaire Brésilien”. Os efeitos também tornaram-se visíveis nas propostas 
urbanas desenvolvidas pelo Atelier da Rue de Sèvres nos anos 1930, entre essas o Plano Obus para Argel, 
o Plano para o Rio de Janeiro e a sua Cidade Universitária (graças às gestões feitas por Carlos Leão), bem 
como o Plano Regulador de Buenos Aires de 1937. No decorrer de “Un homme = une cellule, des cellules 
= la ville”, formulava-se a Lei dos Meandros, indo na contramão do universo formal purista que atribuiu a Le 
Corbusier seu reconhecimento internacional. Ilustrado por vinhetas em lápis azul e vermelho, o conferencista 
explicou sua nova lei, verificada no percurso sinuoso do rio Paraná, enquanto voava entre Assunção (cidade 

que visitou brevemente) e Buenos Aires, uma de suas primeiras experiências a bordo de um avião:

9 “[...] nascida na época do cavalo ou do carro de boi, [a rua corredor] era margeada por casas térreas, às vezes 
providas de um andar. [...] Um dia, ocorreu a concentração no coração das cidades e, sobre o térreo, foram 
levantados sete andares. [...] Surgiu o automóvel. Ele inundou as ruas. Formou-se um barulho infernal, que seria 
penoso em campo aberto, mas que é assustador na rua-corredor, cujas paredes servem de amplificadores acústicos 
prodigiosos [...]” (LE CORBUSIER, 2004, p. 171).
10 A crítica de Guido a Le Corbusier, que se iniciou antes da viagem de 1929, é aprofundada por Collado (In: 
GUTIÉRREZ, 2009, p. 109).
11 C.f. QUINTANA GUERRERO, Ingrid. Pontos de inflexão: vínculos e transformações entre duas viagens de Le 
Corbusier. Traza, v. 5, Bogotá, n. 9, p. 48-60, 2014.
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Desenho um rio. O objetivo é preciso: ir de um ponto a outro [...]. Surge um incidente 
ínfimo – [...]  na sequência, um pequeno cotovelo que mal se nota. A água desvia para 
a esquerda e faz com que a margem desmorone; de lá, por causa do incidente, a água 
desvia para a direita. Então, a linha reta deixa de existir [...] A sinuosidade caracteri-
za-se, o meandro se desenha. A ideia ramificou-se (LE CORBUSIER, 2004, p. 144; 151).

Nas propostas urbanas corbusianas, as ruas tornar-se-iam “[...] rios de circulação que correm na direção 

em que o estudo nos dirá que devem correr” (LE CORBUSIER, 2004, p. 71); traços que ganhariam maior 

fluidez ao encarar a escala territorial, em riscos iniciais para o Rio de Janeiro, contrastando com os “arran-

ha-terra” cartesianos que o arquiteto esboçou para São Paulo e Montevidéu. A visita de Le Corbusier a 

essa última cidade durante a tournée de 1929, convidado pelo diretor da Faculdade de Arquitetura da 

Universidad de la República (UdR), Leopoldo Agorio, constituiu uma exceção à febre corbusiana no Cone 

Sul, suscitada pela viagem de "Corbu"12: 

[...] a visita do mestre franco-suíço aparentemente teve mais transcendência no âm-
bito geral da cultura do que no próprio campo disciplinar. A sua passagem pela capital 
uruguaia, na contramão do esperado, não deixou traços muito notórios, pelo menos 
imediatamente, embora motivasse um artigo extenso na revista La Cruz de San Gerva-
sio de Álvaro Guillén Muñoz, ilustrado com fotos da Casa Stein em Garches [...]. Nes-
se, transcreve-se uma entrevista, na qual Le Corbusier critica o estado da arquitetura 
argentina e, em compensação, elogia o que encontrou no Uruguai. [...] A pregação 
vanguardista de Le Corbusier, que já era conhecida, recebeu uma aprovação moderada 
dos arquitetos uruguaios, muito dispostos à mudança, mas não tanto para aderir às 
ideias mais radicais dele (MARGENAT, 2009, p. 67, tradução nossa).

Para Margenat (2009, p. 67) o caráter pragmático dos arquitetos uruguaios, que procuravam o aceite 

da amortecedora sociedade montevideana, teria sido o motivo da recepção moderada da visita corbu-

siana por parte da comunidade profissional local, bem como da escassez de traços de Le Corbusier na 

arquitetura erigida nessa capital durante aquele período. O ceticismo pôde ter sido acrescentado pela 

tensão política e econômica vivida nesse país (morte de Jose Batlé e Ordóñez; ecos do crash da Bolsa de 

Nova Iorque). No entanto, as palavras encaminhadas pelo próprio franco-suíço à sua mãe testemunham 

a primazia da influência alemã13 (o expressionismo de Erich Mendelsohn e Bruno Taut, ou o racionalismo 

de Ludwig Hilberseimer e Peter Behrens, antigo patrão de Jeanneret e seu rival ideológico) no contexto 

uruguaio do fim da década de 1920, justo quando o arquiteto esquivava o CIAM II, em Frankfurt de Meno, 

e qualquer contato com seus colegas germânicos: “Fiquei 3 dias em Montevidéu […]. E fui recebido 

12 De fato, o próprio Agorio não parecia muito interessado na realização das conferências em Montevidéu, como 
comunicado à sociedade Amigos del Arte, em correspondência de 24 de outubro de 1929: “[…] apenas haveria 
interesse em três conferências e, diante da carência de verba para pagar o valor [...] fixado por conferência, o 
conselho diretivo decidiu não convidar o Arquiteto Le Corbusier, como estava planejado” (CDI-IHA, publicado por 
NUDELMAN, 2013, p. 23, tradução nossa).  
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pelos Estudantes e pelos seus professores, cheios de vida e alegria. E fui recebido como um messias. 

Considerado como o homem que sou! [...] Mas os Alemães têm feito uma propaganda imensa por lá” (FLC 

R1-7-66/68, tradução nossa). Precisa-se, todavia, reconhecer que, como cogitado por Nisivoccia (In: GU-

TIÉRREZ, 2009, p. 84), no Uruguai existiam recepções paralelas a Le Corbusier, que historiografia arquite-

tônica desse país sempre destacou – referidas nas anteriores linhas. Um primeiro círculo de intercâmbios 

entre o franco-suíço e os uruguaios, durante a viagem de 1929, configurou-se por jovens profissionais e 

estudantes, além do próprio Carlos Gómez Gavazzo (futuro colaborador do ateliê): Arbeleche e Scasso 

também reconheceram abertamente sua afeição pelo carisma e entusiasmo do mestre. O segundo grupo, 

o dos veteranos, esteve encarregado não de contestar mas de decodificar a mensagem corbusiana.

 Em compensação, várias propostas de trabalho de caráter urbano vieram de países latino-ame-

ricanos que não fizeram parte do roteiro corbusiano em 192914 e Le Corbusier não recusou nenhuma 

(LAPUNZINA, 2002, p. 148), incluindo uma oferta do Chile onde, havia alguns anos, a figura de Le Corbu-

sier era admirada. Em 1924, o jornal La Nación, de Santiago, publicou uma resenha sobre ele15 (PÉREZ 

OYARZÚN In: O’BYRNE, 2010, p. 40) e, em 1928, Sergio Larraín García-Moreno, influente arquiteto chileno, 

encontrou “Corbu” em Paris. De fato, o primeiro estagiário latino-americano na Rue de Sèvres também veio 

desse país, em 1932: Roberto Dávila Carson, que ganhou do mestre uma série de riscos para a construção 

de um Ateliê Dávila em Santiago, cidade que o franco-suíço nunca visitou16. Por fim, no Chile, originou-se 

um dos primeiros encargos arquitetônicos formais para Le Corbusier no subcontinente (Fig. 2), justo um 

ano após seu primeiro périplo sul-americano: a casa em Zapallar, encomendada por Matías Errázuriz17, 

amigo de Ocampo, que o mestre conheceu em Buenos Aires durante uma missão diplomática do chileno.

13 Sobre esse aspecto e a consistência da vanguarda uruguaia da década de 1930, ignorada pela maioria da 
historiografia arquitetônica latino-americana, Arango de Jaramillo (2012, p. 271-272, tradução nossa) comenta: “A 
situação mundial relegou ao esquecimento um dos maiores esforços para construir uma modernidade complexa 
e significativa. A frase de Aubriot [...] expressa dramaticamente a armadilha que a história fez aos seus: ‘Nós 
erramos, pois acompanhávamos com maior atenção as publicações holandesas e alemãs e aquele que estava 
certo era Le Corbusier’”.   
14 Graças a Julio Rinaldi, durante a década de 1930, “Corbu” apenas contemplou a possibilidade de construir um 
museu de crescimento ilimitado na Argentina (PÉREZ OYARZÚN, 1991, p. 181) A queda do entusiasmo pela figura 
de Le Corbusier nesse país é testemunhada por uma série de tensões expressas em cartas entre o mestre e vários 
intelectuais bonaerenses, como narrado por Maestripieri. Cf. Avivando brasas. Correspondencia de Le Corbusier con 
Buenos Aires, 1930-1936 (In: GUTIÉRREZ, 2009, p. 63).
15 O autor da resenha foi Juan Emar, escritor amigo de Huidobro que morava em Paris e que também estava 
vinculado ao movimento surrealista.
16 “[...] durante a sua estada como colaborador no escritório de Le Corbusier, pediu-lhe um projeto sobre esse tema 
e entregou-lhe os antecedentes espaciais e os planos precedentes da casa familiar onde morava em Santiago [...] 
e explicou para ele os detalhes restantes da sua orientação, vistas, caraterísticas do setor no qual localizava-se e 
tudo aquilo que pudesse esclarecer a visão daquele que não conhecia a cidade” (ORTEGA; PILOTTE, 1972, tradução 
nossa). O partido resultante se assemelha à proposta para a Biblioteca Paulo Prado em São Paulo; um volume sobre 
pilotis no fundo do terreno, conectado a uma construção pré-existente mediante um “braço” de circulações.
17 A casa construída, que pouco tem a ver com o projeto de Le Corbusier, foi finalmente adquirida pelo irmão de 
Roberto Matta Echaúrren, Mario. A respeito do projeto corbusiano, Roberto (apud CARRASCO, 2002, p. 11, tradução 
nossa) narrava uma anedota (errada): “[...] a casa construiu-se com planos de Le Corbusier... mas ninguém sabia 
que era coisa de Le Corbusier! [...] O curioso é que ele fez os planos, mas a casa ganou uma cobertura de telhas...“. 
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Ainda que a proposta não fosse executada, sua inusitada linguagem vernácula e o telhado “borboleta” 

da casa foram ecoadas em países como o Brasil, com exemplos inúmeras vezes apontados pelos histo-

riadores da arquitetura, entre os quais destacam-se obras de Oscar Niemeyer, no conjunto da Pampulha 

(Belo Horizonte, 1939) e a residência do arquiteto João Batista Vilanova Artigas no bairro Campo Belo (São 

Paulo, 1949). No interim, e após três anos de intensa troca de correspondências entre eles, o ministro 

Gustavo Capanema e o engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho, “Corbu” viajou novamente à capital 

fluminense em 1936 onde, pela primeira vez, a materialização das suas propostas sul-americanas parecia 

viável. Somente parecia, pois nem seus dossiês cariocas foram executados, nem suas ideias dominaram 

no desenvolvimento do projeto para o prédio hoje conhecido como Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, 

no qual trabalhou como consultor18. Um fato contraditório ao louvor corbusiano nos textos do próprio Costa 

por esses anos e aos depoimentos tardios do seu parceiro Niemeyer. 

Com o transcorrer do tempo, o boom de Le Corbusier na década de 1930 minorou no subcon-

tinente, onde o interesse parecia voltado exclusivamente às grandes operações urbanas: a linguagem 

“moderna” desenvolvida no território local, com matizes regionais, iria, aos poucos, tomando o lugar de 

preferência sobre os arquétipos corbusianos baseados nos “cinco pontos da arquitetura moderna”. Agora 

a América Latina atraia mais ao arquiteto, como campo de possibilidade real para construir, do que ele 

ao subcontinente. No caso do Uruguai, não se tratava de uma situação nova; aliás, o retorno de Gómez 

Gavazzo – segundo latino-americano na Rue de Sèvres – à cena montevideana acrescentou a distância 

Figura 2: Prancha n. 2361, perspectiva de Le Corbusier para a casa 
Errázuriz em Zapallar, 1930.

Fonte: FLC 08981A.

18 Narrar mais uma vez esse episódio resulta redundante e infrutífero para os objetivos deste estudo. Preferimos 
remeter o leitor aos textos de Pereira e Dos Santos (1987); Harris (1997); Queiroz (2008), etc.
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entre a ideologia imperante entre seus patrícios e a figura de Le Corbusier. Já como membro influente 

do corpo docente na Universidad de la República, Gómez Gavazzo adotou um discurso conservador que, 

paradoxalmente, suscitou severas reformas ao interior da Faculdade de Arquitetura, como testemunhado 

por um texto de sua autoria, redigido em 30 de março de 1943 (GÓMEZ GAVAZZO19 apud NUDELMAN, 

2013, p. 209-211):

Assim, foram-se os esboços e perderam-se os exemplos clássicos, depois perdeu-se 
a fé na cátedra e até foram discutidas as correções do nosso grande Mestre, questio-
nando sua eloquente sabedoria, do qual fui testemunha. [...] na memória daquele que 
me ensinou a desvelar os segredos da espacialidade e cujos ensinamentos jamais me 
atrevi a discutir, pretendi, neste trabalho, abrir um novo campo [...]20.

Originário de um contexto ideologicamente afim ao uruguaio, Roberto Matta foi o segundo chileno e 
terceiro sul-americano que integrou a equipe de colaboradores de Le Corbusier, em 1937. Um ano mais 
tarde, seu conterrâneo Juan Borchers, discípulo de Dávila na faculdade de arquitetura da Universidad de 
Chile, encontrou o franco-suíço no ateliê da Rue de Sèvres, procurando não um estágio, mas um inter-
cambio intelectual21. A importância desse encontro reside na posterior posição de Borchers no âmbito 
intelectual santiaguense e no início de um intercambio com Juan Kurchán e Jorge Ferrari Hardoy, que 
estagiavam com Le Corbusier durante sua visita. Tanto seu professor Dávila – que construiu o emblemá-
tico restaurante Cap Ducal, de extrema filiação corbusiana, em 1936 – quanto a presença de Matta e 
dos futuros Austral em Paris, incidiram no convite encaminhado ao franco-suíço pelo médico José García 
Tello (companheiro de Paulo Neruda e Salvador Allende. BANNEN; PÉREZ; VASQUEZ, 2003, p. 132) para, 
finalmente, viajar ao Chile, enxergando a possibilidade de participar em um plano diretor para sua capital. 
O convite foi reiterado pelo próprio Dávila. 

Paralelamente, os riscos para Buenos Aires tomavam forma mediante a elaboração de um plano 
diretor para essa cidade, por parte de uma equipe argentina no Atelier Le Corbusier. Contudo, o cenário 
urbanístico local parecia dominado, não somente no Chile, mas na Argentina e no Brasil, por outros urba-
nistas europeus, afins com uma linha derivada das propostas de Camilo Sitte – Alfred Agache, Karl Brunner 
ou Maurice Rotival (esses dois últimos também com ação na Colômbia e em Caracas, respetivamente) –, 

19 GÓMEZ GAVAZZO, Carlos. Concurso de oposición para proveer el cargo de Profesor Adjunto de Proyectos 
de Arquitectura 1o al 3o años. Montevidéu: CDI-IHA, 1943. Inédito.
20 Sobre o texto, epígrafe de um trabalho acadêmico de Gómez para obter o título de Professor Adjunto na FADU UdR, 
Nudelman (2013, p. 209-211, tradução nossa) adverte: “Dez anos depois do seu contato com Le Corbusier, Gómez 
escrevia, em um tom conservador, uma chamativa defesa a ‘Monsieur Carré’ [Joseph Pierre Carré, arquiteto francês 
e líder da escola de arquitetura da UdR] e, ainda mais destacável, do sistema tradicional de ensino da Faculdade 
[...]. Nessa tese, Gómez fez uma inequívoca defesa do classicismo e da tradição, como perceptível no parágrafo. 
Reclamar do classicismo e dos esboços em 1943 já era bastante atraente. Não muito, se considerarmos a ordem 
e a precisão matemática do persistente neoplatonismo corbusiano por trás disso: com antecedência, vimos Le 
Corbusier validando a academia uruguaia, elogiando a Agorrio e Carré (‘grande Mestre’) e, sem dúvida, confirmando, 
em Gómez, a certeza absoluta dos bons exemplos clássicos”. 
21 “Falamos várias vezes, vis-à-vis, na mesa do seu ateliê. Em um canto dessa sala alongada da Rue de Sèvrès 35, 2o 

andar, à direita, empilhavam-se maquetes do concurso para o Palácio dos Soviets em Moscou e para arranha-céus 
em Argel” (BORCHERS apud BANNEN; PÉREZ; VASQUEZ, 2003, p. 131, tradução nossa). No ano seguinte, arquitetos 
uruguaios de renome, entre eles Mario Paysée Reyez (GONZÁLEZ In: GUTIÉRREZ, 2009, p. 12) e Jones Ordinzola (de 
importante ação no Equador), entrevistaram Le Corbusier em Paris (ARANGO DE JARAMILLO, 2013, p. 327).
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gerando algumas fissuras no doutrinamento corbusiano. Essas não impediram a consideração do fran-
co-suíço como consultor: com o terremoto de janeiro de 1938, no vale central chileno, Santiago sofreu 
afetações graves na sua infraestrutura, enquanto a cidade de Chillán ficou praticamente destruída. Bannen, 
Pérez e Vasquez (2003) aprofundaram o mal-entendido decorrente do oferecimento de Le Corbusier para 
executar planos de reconstrução para ambas as cidades, cujas autoridades acharam que seria um presen-
te. Esse e outros conflitos menores, como a oposição dos seguidores de Karl Brunner no Chile, alimenta-
ram as tensões prévias entre o círculo tradicional de arquitetos de Santiago e o corbusianismo, impedindo 
definitivamente a realização da viagem. O idílio latino-americano dos anos 1930 contrasta com a confusão 
ao redor dos membros do Grupo Austral, e com as polêmicas decisões das autoridades argentinas contra 
do projeto de Le Corbusier para a sua capital, tema que aprofundaremos em relação aos nomes de Jorge 
Ferrari Hardoy e Juan Kurchán. Apesar das brigas, a constituição do grupo portenho facilitou o contato 
entre ativos atores intelectuais da arquitetura na Argentina (Pedro Sondereguer; Simon Ungar, etc.) e o 
franco-suíço, ligação consolidada com a publicação de revistas e manifestos de caráter corbusiano espal-
hado por toda a América do Sul e a região do Caribe, como Tecné e Nuestra Arquitetura.

Paradoxalmente, e quase uma década depois, na periferia de Buenos Aires renasceu o interesse 

pela arquitetura icônica corbusiana, por conta do encargo na cidade de La Plata: o consultório e moradia do 

doutor Pedro Domingo Currutchet (1947). Ainda mais, a casa constituiu a primeira realização do mestre em 

todo o continente americano (a segunda e última seria o Carpenter Center em Cambridge, Massachusetts) 

e um protótipo das variações sobre os temas explorados e materializados nas suas villas dos anos 1920 

(Fig. 3). O protagonismo do jovem Amancio Williams no canteiro, bem como o contato permanente de 

“Corbu” com Jorge Vivanco (membro do Austral e representante da Argentina no CIAM VI, em Bridgwater) 

revigorou o olhar latino-americano sobre os postulados urbanos corbusianos. 

Figura 3: Casa Currutchet em La Plata, Argentina, em 2013. Fonte: a autora.
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No norte do continente, e sem nenhum contato direto de Le Corbusier com obras ou visitas nessa re-

gião, formularam-se grandes operações para renovar tecidos urbanos consolidados em grandes capitais 

como a Cidade do México. Juan O’Gorman (amigo de Léon Trotsky22 e, anos mais tarde, um dos maiores 

detratores do franco-suíço23) e, posteriormente, Mario Pani pregoaram os conceitos da Cidade Radiante 

na implementação do programa de escolas públicas pelo governo mexicano (1932) e na criação da Ci-

dade Universitária do Distrito Federal desse país (1946, Fig 4). Todavia, as ideias urbanísticas de “Corbu” 

entrariam em revisão, no contexto local, por conta de presença e influência de Hannes Meyer, arquiteto 

alemão, aberto militante no comunismo e antigo diretor da Bauhaus, que se exilou no México em 1938, 

permanecendo ali até 1949 como professor do Instituto Politécnico Nacional e como membro da Comissão 

de Edifícios Escolares.

Novas viagens transcontinentais de Le Corbusier (principalmente relacionadas com o concurso para 

a sede das Nações Unidas em Nova Iorque), alentaram o governo colombiano à sua contratação para a 

Figura 4: Ciudad Universitaria UNAM (México D. F.), projeto urbano de 
Mario Pani, em 2013.

Fonte: a autora.

22 Exilado no México em janeiro de 1937, Trotsky foi próximo ao casal Frida Kahlo-Diego Rivera; de fato, foi graças 
à militância revolucionária de Rivera na arte Mexicana, que Trotsky obteve permissão do general Cárdenas para 
entrar nesse país (COGGIOLA, 1991). Há também rumores sobre um possível caso entre o político russo e a pintora, 
quando morava na “casa azul” do conjunto de casas projetado por O’Gorman para Diego e Frida, no distrito de 
Coyoacán, na capital Mexicana. Trotsky, na sua qualidade de exiliado, comprometeu-se a não participar da política 
interna Mexicana, mas acabou envolvido na luta proletária da Liga Comunista Internacional. Trotsky foi assassinado, 
em agosto de 1940, por agentes de Stalin.
23 Justificado pela polarização política do pós-guerra, Teodoro González de León (apud GARAY In: NOELLE, 1994, 
p. 232-233) comenta a surpreendente mudança de pensamento em O’Gorman: “Nessa época, ele opunha-se 
brutalmente a Le Corbusier. Justamente porque Le Corbusier pensava que o regionalismo apenas consistia na 
adaptação ao clima, ainda que com uma arquitetura internacional. Para ele, o regionalismo não existia como fator 
cultural [...]. Em compensação, para O’Gorman somente existia a arquitetura como expressão regionalista [...]. Eu 
discutia defendendo a Le Corbusier e ele me falava: ‘Então se cuide, porque isso vai contra o povo. Nós precisamos 
recuperar o nosso passado, incorporá-lo de novo, mudar as cidades e não nos afastar com essa arquitetura 
internacional. Não é uma piada. Essa é a grande mentira’” (tradução nossa).
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concepção do Plano Regulador de Bogotá. Concomitantemente, e de maneira mais episódica do que 

representativa do espírito do seu país, os jovens uruguaios Justino Serralta e Carlos Clémot se afastavam 

do roteiro planejado pela sua faculdade para uma viagem de estudos através da arquitetura clássica e 

gótica europeia, em 1947, à procura de um estágio com Le Corbusier. Enquanto Serralta trabalhava na 

mise au point do terraço-jardim da célebre Unidade de Marselha, Clémot apoiou a equipe para os estudos 

do Plano Diretor de Bogotá.

De maneira tardia, essa cidade colombiana vivia a febre corbusiana que, no contexto local, foi 

animada pela circulação dos textos teóricos do mestre, a maioria publicados durante os anos 1920 e 

recentemente traduzidos ao espanhol, e por professores europeus ministrando aula na Universidad Na-

cional. A faculdade, relativamente jovem e contagiada do entusiasmo pela ideologia dos CIAM24, sediava 

em um dos primeiros campi universitários concebidos sobre postulados modernistas. A materialização de 

novas sedes de universidades progressistas em países como o Chile (Universidad de Concepción, 1918); 

a Colômbia (1929); o México (UNAM, 1929); a Venezuela (UCV, 1941) e, mais para a frente, a Argentina 

(FADU UBA, 1947) e o Brasil (FAU USP, 1948), avivaram o fervor pela figura do mestre. A pesar dos ques-

tionamentos da imprensa local25, o episódio bogotano, talvez, foi aquele carregado de maior fanatismo, 

por causa não apenas da aceitação unânime das suas teorias, apresentadas em uma palestra no Teatro 

Colón dessa cidade, mas pela proximidade dele com figuras públicas como Eduardo Zuleta Ángel – em-

baixador da Colômbia nos Estados Unidos e presidente de uma das comissões da ONU. Em relação à 

euforia coletiva durante o seu recebimento no aeroporto, na primeira das cinco visitas que fez a esse país 

(Fig. 5), e a boa recepção das suas palestras, o franco-suíço (apud TÉLLEZ, 1979, p. 93, tradução nossa) 

disse: “fico feliz que concordem comigo 100% mas não é possível que concordem 300%”. Nem por isso o 

desenvolvimento do Plano Regulador para Bogotá esteve isento de polêmicas e de oposições por parte de 

políticos e outros arquitetos nacionais26, como apontado por Arango López (2010, p. 60, tradução nossa) 

pois, embora a sua perspectiva pessoal seja valiosa, “[...] a individualidade não basta quando se trata de 

agir e de criar um fato institucional”.

24 “Dentro dos preparativos do VI CIAM, de 1947, Richard Neutra fez uma viagem promocional por vários países latino-
americanos, em 1945, procurando a criação de grupos de trabalho e sucursais dos CIAM, como os efetivamente 
criados na Havana, no Chile e, parcialmente, na Colômbia e na Argentina. Nenhum desses grupos funcionou de 
maneira regular e apenas alguns arquitetos isolados assistiram aos congressos dos anos seguintes” (ARANGO DE 
JARAMILLO, 2012, p. 441, tradução nossa).
25 “Desde os primeiros contatos entre Le Corbusier e a cidade de Bogotá, a imprensa não para de apurar os menores 
detalhes das atividades do urbanista, embora as suas visitas, bem como as suas atividades no exterior, não passem 
despercebidas. Sua própria presença parece suscitar a curiosidade [...] a intenção [...] é de ultrapassar o público 
acadêmico. Ele cria uma expectativa para todo mundo e não apenas em um jornal local mas em vários dos principais 
periódicos nacionais. Desse jeito, podemos ver que o processo de midiatização na imprensa geral começa com um 
caráter nacional. É um evento que concerne à Colômbia e não unicamente a Bogotá” (ARANGO LÓPEZ, 2010, p. 
35, tradução nossa). O autor cita uma matéria publicada pelo jornal El Espectador, em 19 de junho de 1947 (FLC 
X1-15-134, tradução nossa): “Com certeza, desde o primeiro momento, foi notória a desilusão decorrente do fato 
de Le Corbusier não falar espanhol, em um setor notável desse mesmo público; uma circunstância que os afetados 
deveriam ter suspeitado”. E em El Bogotano (“De Nuevo Le Corbusier”, s.d., tradução nossa): “Quantas coisas boas 
aprenderíamos de Le Corbusier se ficássemos contentes ao escutá-lo e passássemos as suas teorias pelo filtro do 
bom senso e a cordura. O ruim é que os seus discípulos ainda acreditem que ele é alguém maior do que um poeta 
magnífico, um excelente teorizador”.
26 Tema aprofundado pela autora em: QUINTANA GUERRERO, Ingrid. Las filiales colombianas del Atbat y el Ascoral: 
dos frustraciones previas al plan piloto de Bogotá. In: XIV Jornadas Interescuelas Historia. Mendoza: [s.n.], 2013.
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Mesmo com aqueles impasses, a devoção por Le Corbusier expandir-se-ia pelo norte do subcontinente, 

suscitando o contato entre ele e a poderosa família do militar venezuelano Carlos Delgado Chalbauld, de 

origem francesa, em 1951. O franco-suíço desenvolveu um projeto arquitetônico de caráter privado e a 

escala bem menor: um mausoléu em Caracas27 (Fig. 6), cujo canteiro iria contar com a supervisão do 

destacado arquiteto local, Carlos Raúl Villanueva28. Mas, ao contrário de Williams, tanto Villanueva quanto 

vários dos parceiros de Le Corbusier em Bogotá (incluindo o arquiteto José Luis Sert, seu sócio catalão) 

não pretendiam se tornar discípulos incondicionais de Le Corbusier, nem evangelistas dos seus axiomas. 

A possibilidade de fundar uma filial do ateliê parisiense em Bogotá, motivada pelo Plano Regulador, des-

pertou a vontade de procurar um estágio com Le Corbusier de vários jovens venezuelanos e colombianos. 

Em compensação, os próprios colaboradores latino-americanos em Paris, finalmente envolvidos no projeto 

para a capital colombiana, compartilhavam do afastamento crítico de seus colegas mais velhos (Reinaldo 

Valencia; Germán Samper; Augusto Tobito e Rogelio Salmona). Dentre esses colaboradores, aquele com 

a responsabilidade propagandística de Le Corbusier foi Germán Samper, que inclusive agiria como inter-

mediário entre o ateliê parisiense e a Banca Franco-Italiana em Bogotá, no seu retorno à Colômbia, para a 

construção da sua sede nessa cidade (encargo falido).

27 Cf. LAPUNZINA, Alejandro. La Pirámide y el Muro: Notas preliminares sobre una obra inédita de Le Corbusier en 
Venezuela. Massilia: Anuario de estudios lecorbusierianos, Paris; Barcelona, n. 11, p. 148-161, 2002.
28 Em 1949, Villanueva e Juan Pedro Posani desenvolveram o projeto para o célebre campus da Universidad Central 
de Caracas, que incorporou um número importante de obras de renomados artistas de vanguarda, entre eles o 
chileno Matta.

Figura 5: Paul Lester Wiener, Le Corbusier, Francisco Pizano de Brigard, 
Carlos Arbeláez Camacho e José Luis Sert, em Bogotá, 1950.

Fonte: acervo Carlos Arbeláez Camacho, Universidad Javeriana (publica-
da por TARCHÓPULOS, 2010, p. 18).
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Uma situação análoga acontecia com seus coetâneos brasileiros, agora reconhecidos como estrelas da 

arquitetura mundial. Ainda que expressassem verbalmente seu respeito e admiração pela obra corbusiana 

(isto especialmente em relação às parcerias com Niemeyer para a ONU Headquarters e com Costa para a 

Casa do Brasil na Cité Universitaire), eles agiram, nesses projetos, de maneira autônoma e até contraditória 

ao raciocínio do mestre. Justamente no Brasil encerraram as parcerias entre a Rue de Sèvres e a América 

Latina e, com essas, um ciclo da rede corbusiana subcontinental, revivido com escassa frequência nas 

décadas posteriores: o encargo da Embaixada da França no Brasil, sugerido pelos criadores de Brasília 

(ideia não muito bem recebida pela maioria dos seus colegas brasileiros), mas decidido e viabilizado pelo 

Ministério de Relações Internacionais francês, tornou realizável a última viagem de Le Corbusier ao Novo 

Mundo, em 1962. A profunda admiração das novas gerações pela produção do arquiteto, de linguagem re-

novada nos últimos quinquênios, era tamisada pelas vitórias recentes da arquitetura brasileira, não apenas 

a carioca, mas das obras da “escola paulista” (com recorrência identificada com o brutalismo corbusiano 

posterior a 1947), e pela criação do conjunto monumental para a nova capital federal. 

Um terceiro chileno foi fundamental no desenvolvimento desse e outros projetos tardios da Rue de 

Sèvres, Guillermo Jullian de la Fuente, que professava uma paixão pela obra corbusiana só comparável 

com o fervor suscitado, décadas atrás, pelas suas obras e textos dos anos 1920. Efervescência reanima-

Figura 6: Croquis de Le Corbusier para o Mausoléu Delgado-Chalbauld 
em Caracas, 1951.

Fonte: FLC (publicado por LAPUNZINA, 2002, p. 160).
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da, no seu país, pela redação de uma “mensagem aos estudantes de arquitetura”. A condição de Jullian, 

contrário ao caso de Serralta e Clémot (em 1952, um quarto chileno, Emilio Duhart, havia estagiado com 

Le Corbusier), não surpreende pois, além da sua juventude, a escola de arquitetura da Universidad Católica 

de Valparaíso, criada em 1952 e onde Jullian se formou, baseava boa parte do seu ensinamento no legado 

ideológico e material corbusiano. Essa faculdade estava sob a liderança do arquiteto Alberto Cruz, do poeta 

Godofredo Iammi – admiradores do franco-suíço (OUBRERIE, 2014, p. 16) – e, posteriormente, do próprio 

Juan Borchers29. Isto contrastava com a ideologia da escola católica da capital, mais próxima da Bauhaus, 

por conta da indicação do professor Josef Albers como novo diretor, que dispensou vários professores, 

entre eles Larraín e seu sócio Duhart. Amigo de Matías Errázuriz, o segundo deles entrou em contato com 

Le Corbusier e Jullian poucos dias antes da morte do primeiro, na tentativa de finalmente executar a casa 

de Zapallar, projetada para seu amigo em 193030. Junto a essa iniciativa, inúmeras homenagens para o “pai 

da arquitetura moderna” aconteceram, na sequência, ao redor de todo o planeta, recriando parcialmente a 

euforia suscitada pela primeira viagem do mestre, em 1929.

1.1.2. 
Do outro lado do oceano:

um Corbusier “gris”31

A desconfiança de Le Corbusier suscitada por alguns atores latino-americanos, desde sua primeira visita 

ao subcontinente, é parcialmente decorrente da maré de detratores que ele teve durante toda sua vida na 

Europa, principalmente na década de 1930 e no começo dos anos 1940, quando do início da história dos 

latino-americanos no seu escritório parisiense e dos rumores sobre sua militância no fascismo. Deve-se 

lembrar que vários dos protagonistas do cenário artístico subcontinental, e mesmo alguns dos seus cola-

boradores e estagiários, concordavam com os ideais trotskistas, que, segundo as teses redigidas para a 

29 Cf. PÉREZ OYARZÚN, Fernando. La vida de la arquitectura: la escuela de Valparaíso y el Taller de Juán Borchers 
(In: LAGNADO, 2010, p. 143).
30 Ver troca de correspondência entre ambos os chilenos em 30 de julho (FGJF C0071); 30 de setembro (FGJF 
C0077); 1 de outubro (FGJF C0078); 16 de dezembro (FGJF C0103) de 1965 e 3 de janeiro de 1966 (FGJF C0111). 
Segundo Duhart (apud ELIASH, 1985, p. 62), seu amigo Errázuriz não gostou da proposta de Le Corbusier e por 
isso desconsiderou a construção. Uma nova tentativa de materialização aconteceria anos depois da morte do 
diplomata chileno.
31 “Gris”, palavra francesa para “cinza”, é também segundo sobrenome de Charles-Édouard Jeanneret. 
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América Latina pelo seu líder russo,  incitavam à luta contra o fascismo; o “sub-fascismo”; a sub-burguesia; 

o stalinismo; o reformismo sindical e o reformismo progressista da pequena burguesia (COGGIOLA, 1991). 
A tensão precedente ao início do conflito bélico não foi alheia para ninguém, especialmente para 

o franco-suíço que, como apontado como Cohen (In: CALATRAVA, 2009, p. 309), tinha a particularidade 
de fazer com que as pessoas o reconhecessem como um militante “roxo” das ideologias opostas a cada 
um. Na verdade, aqueles juízos não vieram à toa: o oportunismo de Le Corbusier se evidencia nos seus 
contatos com autoridades de toda natureza (incluso na América Latina, como apontado anteriormente), 
bem como no seu cuidado para não exprimir nenhuma adesão específica a algum sistema determinado. 
Daí a ambiguidade na leitura das suas propostas, denunciada pelo arquiteto francês Paul Chemetov32 
(apud DE JARCY, 2015, p. 261, tradução nossa), e da própria Carta de Atenas: “O planismo pretendia 
ser uma resposta do bolchevismo e ao mesmo tempo do fascismo. Mas, no fim das contas, flertou com 
esse último [...] O planismo pensava evitar as escolhas dolorosas da política, apenas se interessando na 
organização... neutra por natureza?”. Jean-Louis Cohen (apud DE JARCY, 2015, p. 177) elencou o quadro 
“La chute de Barcelone”, pintado por Le Corbusier em 1939, como uma prova do repúdio do seu autor 
pelo franquismo na Espanha; entretanto, outros autores recentes33 demonstram que, na contramão do 
mito, essa tela nada tem a ver com a Guerra Civil Espanhola e sim muito com o interesse corbusiano pela 
voluptuosidade do corpo feminino.

O historiador Hubert Damisch (In: KAUFMANN, 1985, p. 16), discípulo do sociólogo da arte e detrator de 
Le Corbusier Pierre Francastel, salienta que honesta e possivelmente Le Corbusier não tinha simpatia por 
nenhuma revolução, mas que se preocupava por encontrar atalhos nos caminhos a serem percorridos 
pela sua própria arquitetura: “O Plano Voisin, que comtemplava a destruição da maioria da Paris ‘histórica’ 
para deixar apenas algumas torres ‘autônomas’, por acaso não revelava a mesma ilusão lírica que fez os 
revolucionários de 1789 implantarem um calendário novo, e os insurretos de julho dispararem para os 
relógios?” (tradução nossa).

A polêmica sobre a filiação política do franco-suíço sobrevive até hoje, mesmo de maneira mais 
intensa, especialmente por conta da exposição “Le Corbusier: Mesures de l’Homme” (Paris, Centre Geor-
ges Pompidou, 29 de abril a 3 de agosto de 2015) que, na França, animou a velha controvérsia ao redor 
da relação entre o franco-suíço, o Terceiro Reich e outros líderes fascistas, desta vez liderada pelo livro de 
Xavier de Jarcy Le Corbusier, un fascisme français (Alban Michel, 2015). Ainda que o autor apenas 
foque em algumas propostas urbanas e os contatos do mestre durante seu exílio em Vichy, parece-nos 
importante elucidar o tema antes de aprofundarmos as circunstâncias que rodearam os seus colabora-
dores e projetos durante os anos subsequentes, devido à repercussão que tem nas posteriores relações 
do arquiteto com seus discípulos.

32 D’Athènes à la Courneuve, à qui la faute?. Urbanisme, n. 322, jan.-fév. 2002, p. 50. 
33 Cf. JAUME ADROVER, María Magdalena; MARZÁ, Fernando; QUETGLAS Josep. “La tête en bas, les pieds en 
l’air”: algo acerca de “La Caída de Barcelona”. Massilia anuario de estudos lecorbusierianos. Barcelona, n. 
39, p. 152-171, 2004.
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Primeiramente, é interessante considerar uma declaração do próprio De Jarcy (2015, p. 12, tradução nossa): 

“Le Corbusier não age sozinho, mas faz parte de um grupo de ativistas. Inscreve-se em um projeto político 

que o ultrapassa e que objetiva fazer com que, sob uma nova forma de tecnologia, os valores tradicionais 

da terra, da família e do ofício vençam na França”. Como Tafuri (1984, p. 15) afirma, a ideologia nunca age 

como uma força pura, mas suja e é sujada pela práxis (a exceção das vertentes radicais e a sua estética 

purista), ao se interligar com outras ideologias, frequentemente antitéticas. Porém, enquanto esse autor e 

boa parte da crítica contemporânea suportam as suas afirmações na suposta condição fascista do arquiteto 

(1964, p. 12), outros denunciam a sua completa apoliticidade. Incluso Giulio Carlo Argan (2000, p. 74), um 

dos seus maiores críticos, escreveu:

[...] A linha política de um Le Corbusier [...] não é certamente deduzida das grandes 
correntes de ideias políticas do tempo; define-se com a definição do programa artístico 
deles. Mas quanto mais claramente eles declaram o caráter “técnico” de sua perso-
nalidade e de seu programa, tanto mais profundamente se inserem numa situação de 
cultura que tende a pôr a figura do “técnico” como figura tipicamente política, e de 
primeiríssimo plano [...] Assim, no momento mesmo em que aqueles arquitetos se 
declaravam apolíticos, assumiam uma posição nitidamente política: e não, de certo, 
por hipocrisia ou oportunismo, mas pela persuasão, não só deles, de que a verdadeira 
política deve realizar-se através de uma crítica ou de uma dialética construtiva em vez 
de mediante brutais e destrutivos conflitos de forças. 

O próprio “Corbu” respondeu a uma das suas clientes, Madame Hélène de Mandrot, em uma carta de 28 

de junho de 1930 (publicada por BAUDOUÏ; DERCELLES, 2013, p. 18), à acusação que ela lhe fez como 

gendarme da política: “Não possuo cor, pois os grupos que se reúnem ao redor das nossas ideias são 

o Redressement Français (militarismo burguês)..., comunistas, socialistas, radicais (Loucheur), realistas, 

fascistas. Quando se misturam todas as cores, a senhora sabe disso, obtêm-se o branco”. Branco ou cinza 

(um cinza cheio de matizes, como o raciocínio de todos os seres humanos)? Pois ainda que temporais, as 

ligações de Le Corbusier com dirigentes de vários partidos radicais, tanto da esquerda quanto da direita, é 

inegável, e parcialmente nesses se fundamentará o afastamento ideológico das suas doutrinas por parte 

de alguns colaboradores da Rue de Sèvres. Por sinal, os primeiros contatos do arquiteto com o mencionado 

Redressement Français34 aconteceram em 1929, quando foi contatado para proferir palestras35 e contribuir 

com publicações nos jornais do coletivo (BENTON; COHEN, 2008, p.  309).

34 Movimento de filiação tecnocrática e cooperativista, criado por Ernest Mercier, objetivando a defesa da França 
contra a “crise moral” e financeira, que teria como origem as falências na educação dos seus governantes. Embora 
auto-promulgado como “apolítico”, alguns dos seus membros, entre eles o próprio Mercier, estavam diretamente 
ligados a círculos fascistas, ainda que com tendências muito mais elitistas. O arquiteto alude frequentemente à sua 
participação no grupo, na reedição de La Ville Radieuse (1964).
35 “Em 15 de novembro de 1927, a organização contatou [Le Corbusier] para tirar proveito das suas reflexões sobre 
o planejamento das periferias. […] Em 6 de dezembro, Le Corbusier participou em uma reunião na sede parisiense 
do movimento, na rue de Madri […] Essa foi presidida pelo politécnico Raoul Dautry, que tinha dirigido, entre outras, 
a Sociedade Imobiliária da Cidade de Paris” (DE JARCY, 2015, p. 71-72, tradução nossa).
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Por outro lugar, no segundo volume da Œuvre Complète, em relação aos ataques publicados no periódico 

La Gazette de Lausanne para sua proposta no concurso do Palácio dos Soviets na capital russa (1930), 

cuja rejeição foi reclamada pelo próprio franco-suíço e por Sigfried Giedion diretamente diante de Stalin, Le 

Corbusier (1964, p. 12) também escreveu:

Ninguém de nós teve a ideia de ler isso, nem o segundo volume publicado sob esse 
nome admirável: ”O Cavalo de Tróia do Bolchevismo”36. Que matéria, desde então, para 
os redatores dos grandes e pequenos jornais! Cópias prontas! E a arquitetura moderna, 
nascida na França ao redor de 1830, se tornava Bolchevique em Genebra, fascista em 
“L’Humanité” de Paris, “pequena burguesa” em Moscou [...] reconhecida por Mussolini 
(tradução nossa).

 

O nome de Benito Mussolini (que, paradoxalmente, desconfiava das ideias colossais do mestre) não 

deve nos surpreender, considerando que, na data de publicação, “Corbu” já tinha tentado marcar várias 

vezes – sem sucesso – uma entrevista com Il Duce, primeiramente em 1932, mediante o Gruppo 7 do 

arquiteto italiano Giuseppe Terragni (DE JARCY, 2015, p. 140); mais tarde, em 1934, através de Hubert 

Lagardelle, embaixador francês em Roma, e do engenheiro local Guido Florini (DE JARCY, 2015, p. 239). 

De fato, o franco-suíço encaminhou um exemplar desse segundo volume da sua Obra Completa a Mus-

solini, aconse-lhando-lhe largar “todo plágio, todo retrocesso” (LE CORBUSIER apud DE JARCY, 2015, p. 

141). No livro Sur les Quatre Routes, Le Corbusier elogia a arquitetura aprovada pelo regime do Fascio: 

“A Itália forneceu ao mundo um estilo fascista vivo e sedutor: essa instala superficialmente a Roma ma-

quinal dos Césares e dos papas” (LE CORBUSIER, 1941, p. 164, tradução nossa). Na mesma publicação, 

o autor incluso decretaria, linhas depois: “Hitler, mobilizando os jovens para o trabalho, acaba de terminar 

esplêndidas estradas, certamente as mais belas [...], para transportes rápidos. Já Mussolini tinha ido na 

frente com a sua autoestrada Modane-Trieste [...]” (LE CORBUSIER, 1941, p. 166, tradução nossa).

A admiração de Le Corbusier pela arquitetura racionalista37 italiana criou simpatia entre ele e o 

crítico e marchante da arte local Pietro Maria Bardi, que também compareceu ao CIAM IV (1933), a bordo 

do Patris II. Como desdobramento desse encontro, o arquiteto foi convidado a apresentar conferências 

em Roma, durante o ano seguinte, na Confederação Nacional de Sindicatos Fascistas, e alguns dos seus 

textos foram publicados na revista Quadrante, que advogou por uma “Arquitetura do Estado” (RIFKIND, 

2013, p. 1). Nesse momento, Bardi já tinha visitado pela primeira vez a América do Sul e, uma década 

depois, migraria com a sua esposa, a arquiteta Lina Bo, para São Paulo.

36 “Elencado como proto-comunista […] por seu patrício Alexander von Senger, Le Corbusier também foi atacado 
pelo seu amigo Karel Tiegel como liberal idealista e como burguês capitalista erudito pela imprensa moscovita e pelos 
adidos ao Comité em Paris” (BENTON; COHEN, 2008, p. 309, tradução nossa).
37 “Não esqueçamos o que significou, na Itália e na Alemanha, o ‘racionalismo’ arquitetônico, como argumento moral 
contra a prepotência das ditaduras; não subestimemos a gravidade do dilema que não deixava alternativa entre o 
rigor de Gropius ou de Le Corbusier e a baixeza artística e moral dos arquitetos oficiais” (ARGAN, 2000, p. 75).
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Em 10 de agosto de 1940, Le Corbusier e seu primo Pierre fecharam temporariamente o ateliê parisiense, 

para se exilarem em Ozon, onde foram vizinhos (BENTON; COHEN, 2008, p. 349). Houve motivos mais 

profundos do que a ocupação de Paris para esse fechamento: Jeanneret, que nesse momento tinha uma 

relação com a designer e colaboradora do estúdio Charlotte Perriand, aderiu à Resistência. Já havia alguns 

anos, ela militava na Frente Popular, como outros colaboradores do ateliê (DE JARCY, 2015, p. 177). Inclu-

so, segundo a tese de Benton (apud DE JARCY, 2015, p. 177), Le Corbusier teria se convertido à esquerda 

no final da década de 1930 – horrorizado pela ditadura de Francisco Franco na Espanha, à qual opunha-se 

diretamente seu grande amigo e sócio José Luis Sert –, professando sua admiração por Léon Blum. A 

conjeturada adesão do arquiteto à Frente Popular apenas fica atestada pela proposta de um estádio para 

100.000 pessoas no bosque de Vincennes (não executado).

Concomitantemente, o franco-suíço participou de maneira esporádica em três publicações seria-

das: Grand’Route, Plans e Prélude (cuja comissão editorial integrou. DE JARCY, 2015, p. 110). En-

quanto Benton e Cohen (2008, p. 309) exaltam o caráter sindicalista das associações que promoveram 

essas revistas, viabilizando a gestação de propostas revolucionárias corbusianas sobre a industrialização 

da agricultura (Fermes Radieuses), De Jarcy (2015, p. 64; 27) denuncia que, nas suas equipes de redação, 

participaram intensamente figuras ligadas de maneira franca ao partido fascista francês (o Faisceau), de 

caráter mais populista do que o Redressement Français: o médico Pierre Winter (futuro vizinho do arquite-

to)38; o militante das juventudes fascistas e advogado Philippe Lamour (que levou a defesa de Le Corbusier 

no pleito pelo concurso da Sociedade das Nações. e o engenheiro François de Pierrefeu. Com ele, redigiu 

o livro La Maison des Hommes (Plon, 1942), que terminou em julho de 1940; obra fundamental para a 

compreensão das teorias higienistas por trás da produção habitacional corbusiana. Em 20 de maio desse 

ano, foi convidado à sede do Faisceau nessa capital, para apresentar os mesmos diaporamas dos seus 

projetos exibidos para os sindicalistas no mês de maço (DE JARCY, 2015, p. 45). O primeiro ministro e 

marechal Philippe Pétain recebeu um exemplar da publicação, diretamente encaminhado pelos autores 

(DE JARCY, 2015, p. 214).

Já em 1927, Le Corbusier tinha encontrado o co-fundador desse partido fascista, entusiasmado pelos seus 

planos para Paris39. Ele também teria recebido o grau de “engenheiro de grupo”, equivalente a coronel, 

em ocasião da elaboração de um projeto cujo canteiro foi abandonado, para uma indústria armamentista 

perto de Aubusson, em Moutiers-Rozeille (1940; Fig. 7), na qual, paradoxalmente, pretendia aplicar, pela 

38 Desde 1926, Winter tentava vincular Le Corbusier ao Faisceau. O médico também apresentou o livro Urbanisme 
a Georges Valois, fundador desse partido, que aprovou as ideias ali expostas por Le Corbusier. Segundo De Jarcy 
(2015, p. 31-32), Winter também introduz o jovem arquiteto à leitura de Friedrich Nietzsche (errado, se levarmos 
em conta que no seu exemplar de Ainsi parla Zarathoustra, Le Corbusier escreveu que leu o livro pela primeira 
vez em 1908. TAFURI, 1978, p. 143), cujo tom moralizante também se percebe nos textos redigidos durante a 
guerra pelo franco-suíço.
39 Em um tom provavelmente exagerado, Le Corbusier (apud DE JARCY, 2015, p. 44, tradução nossa) narrou esse 
episodio à sua mãe: “[recebeu-me] com os braços abertos e muita cordialidade. E ontem recebi um fascículo 
fascista de 60 páginas, terminando com um capítulo sobre o centro de Paris – sobre o meu – com elogios que não 
vale a pena repetir e a nobre proposta de me indicar ministro do urbanismo e da habitação”.
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primeira vez, os conceitos desenvolvidos para as Usinas Verdes40: sistemas de circulação diferenciados 

entre os operários e os produtos (tirando proveito dos desníveis do terreno para estabelecer um acesso 

superior, para pessoas, e um portão embaixo, para a saída de mercadorias. O encargo veio do ministro 

francês do armamento, o engenheiro Raoul Dautry (SBRIGLIO, 2013a, p. 27) e para seu desenvolvimento, 

Le Corbusier teria se apoiado nas premissas tayloristas e fordistas do sindicalista Hyacinthe Dubreuil, que 

também contribuiu com a redação de Les Trois Établissements Humains: o corpo do trabalhador deve 

se tornar em um instrumento especializado, capaz de ser usado pelas partes referidas aos diferentes ciclos 

produtivos (BODEI, 2015, p. 259-260). Vários dos polêmicos ensaios do sindicalista41, com dedicatória ao 

franco-suíço, encontram-se na sua biblioteca particular.

Em janeiro de 1941, o arquiteto e Yvonne chegaram a Vichy – cidade declarada por Pétain como 

“território livre da França” e onde “Corbu” ministrou palestras para um grupo de mulheres, em dezembro de 

1940 (BENTON; COHEN, 2008, p. 388) – passando 18 meses lá, enquanto Pierre mudou-se para Grénoble 

(DE JARCY, 2015, p. 203). 

Figura 7: Perspectiva da Usine Verte para a fábrica de munições em 
Moutiers-Rozeille, 1940.

Fonte: FLC 20654.

40 “Le Corbusier descreve a Usina Verde como um edifício organizado segundo ‘uma biologia das circulações, da 
composição dos prédios e das eficiências’ que ‘reinstala novamente as condições da natureza ao redor do trabalho’ 
em oposição à ‘Usina Preta’ dos primeiros cem anos da era das máquinas” (BODEI, 2015, p. 257, tradução nossa).
41 O paradoxal é que os principais críticos de Dubreuil foram sindicalistas da CGT, especificamente por causa da 
publicação Standards. Le Travail vu par un ouvrier français (Bernard Grasset, 1929), por conta da pretensão 
de importar os modelos estadunidenses de produção ao contexto local, iniciativa aprovada por Le Corbusier 
(BODEI, 2015, p. 262).
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O franco-suíço ignorava que seu “tom de inconformado e frenesi modernista” não era acolhido pelas au-

toridades em Vichy (incluso era suspeito de bolchevismo42. DE JARCY, 2015, p. 206; 219). Mesmo assim, 

ele tinha sido convocado, em novembro do ano anterior, pelo ministro francês do interior, Marcel Peyrouton 

(que “Corbu” encontrou pela primeira vez em Argel, em 1934), para integrar a equipe de urbanistas da 

Comissão das Regiões Devastadas. Mas, foi em janeiro mesmo, logo depois da sua instalação em Vichy, 

que o arquiteto foi indicado como conselheiro do governo em assuntos de urbanismo (DE JARCY, 2015, p. 

220). Seu encontro com Pétain aconteceu em 27 desse mês, segundo carta encaminhada por Le Corbusier 

(apud DE JARCY, 2019, p. 221, tradução nossa) à sua mãe, no dia seguinte: “Para nossa estupefação, ele 

declarou que almejava usar a nossa organização e considerá-la o seu órgão de inspiração”. A iniciativa se 

oficializou em 27 de maio, sob decreto do marechal, tornando o arquiteto membro da Comission d’Études 

des problèmes d’habitation et de la construction immobilière. 

Em 1 de julho de 1941, decepcionado pelo governo local não ter “batido o martelo” favoravelmente 

para nenhuma das suas propostas, principalmente aquelas para a Argélia – para as quais viajou a Argel 

como porta-voz de Vichy e trabalhou de graça durante quatro anos (DE JARCY, 2015, p. 221) – Le Corbu-

sier e sua esposa partiram definitivamente para Paris. Frustrado ao descobrir que Pétain não era o Rei Sol 

nem ele seu Colbert (TAFURI, 1978, p. 347), o arquiteto emitiu duras palavras de despedida: “Adieux, cher 

merdeur Vichy!“ (LE CORBUSIER apud DE JARCY, 2015, p. 235) Supreendentemente, ele foi indicado por 

esse regime, em 28 de março de 1942, como diretor do Comité d’étude de l’habitation et de l’urbanisme de 

Paris (CEHUP). Entretanto, nos meses seguintes ao retorno do casal à Cidade Luz, o arquiteto faria questão 

não apenas de apagar qualquer registro da sua possível filiação com o Faisceau, mas de se apresentar 

como um resistente ao governo de ultradireita, nas notas autobiográficas que escreveu em 1945 (COHEN 

In: CALATRAVA, 2008, p. 164), 

 Segundo a citação de Sur les Quatres Routes apresentada linhas acima, Le Corbusier professou 

uma relativa admiração por Adolf Hitler, reforçada por algumas frases redigidas para a sua família43. Ora, 

a possibilidade do mestre ter sido abertamente antissemita, exposta por De Jarcy44, fica em dúvida, não 

apenas por conta das declarações do próprio arquiteto45, mas pelo fato de considerar não o extermínio 

dos judeus nos seus planos, mas a re-localização dessa comunidade em unidades de habitação de dois 

42 Em sua conferência intitulada “Le Corbusier et la politique” (no congresso “Le Corbusier 50 años después”, na 
Universidade Politécnica de Valência, em 19 de novembro de 2015), Jean-Louis Cohen apresentou documentos 
inéditos, assinados por Pétain e tirados da Polícia Federal, que confirmam essas suspeitas. Espera-se a publicação 
de um número especial de Massilia (2016) com essa e outras comunicações.
43 Em 31 de outubro de 1940, um dia depois da adesão de Pétain aos Nazis, Le Corbusier afirmou: “Estamos nas 
mãos de um vencedor e a sua atitude poderia ser esmagadora. Se o mercado é sincero, Hitler pode se coroar 
vitaliciamente por uma obra grandiosa: o planejamento da Europa!" (LE CORBUSIER apud DE JARCY, 2015, p. 211, 
tradução nossa). Onze dias depois, redigiu para seu irmão Albert, em relação à decisão do marechal: “Aconteceu 
um verdadeiro milagre com Pétain. Tudo poderia ter se derrubado, aniquilado na anarquia. Tudo salvou-se [...]” (LE 
CORBUSIER apud DE JARCY, 2015, p. 210, tradução nossa).
44 O autor cita uma frase pejorativa de uma carta de Charles-Édouard Jeanneret, em 1913, para justificar a sua 
afirmação: “o pequeno judeu será dominado um dia (digo pequeno porque, aqui, eles mandam, [...] rodam e os seus 
papais quase absorveram toda a indústria local” (LE CORBUSIER apud DE JARCY, 2015, p. 207, tradução nossa). 
45 Extrato de uma carta de Le Corbusier à sua mãe, de 18 de novembro de 1938: “A Tcheco vilipendiada, massacrada. 
Na sequência, os judeus tratados como nunca teríamos imaginado. Chamberlain me parece um retrógrada preto 
muito perigoso […]” (LE CORBUSIER apud DE JARCY, 2015, p. 190, tradução nossa).
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ou três mil moradores, porém afastadas dos centros das cidades, pois “a população judaica habitou-se à 

vida apertada dos guetos [...] e dos subúrbios” (LE CORBUSIER apud DE JARCY, 2015, p. 208, tradução 

nossa). Por fim, deve-se lembrar que a Rue de Sèvres contou com colaboradores de várias etnias no seu 

ateliê: o fato de apagar todo traço de Adolf Heep, de origem judaica (comentado no capítulo seguinte deste 

trabalho), não seria uma estratégia para discriminá-lo mas sim para protegê-lo? 

A verdade completa dessa fase escura dificilmente sairá à luz. Não sabemos se o franco-suíço foi 

tão ingênuo diante da brutalidade do regime de Vichy ou se foi ciente disso e, nesse caso, se houve um 

genuíno arrependimento. Só podemos afirmar que, na sequência, e apesar da agitação do escritório, uma 

atmosfera de nostalgia reinaria no ateliê. Sem dúvida, o episódio fez com que os postulados desse escri-

tório fossem reorientados por trilhas mais poéticas:

Seria errado valorar o "espírito anárquico" de Le Corbusier, atraído por um ideal do 
poder proto-iluminista, com parâmetros políticos. Sua poesia tinha uma coerência mui-
to superior à solidez da sua consciência civil. Sua relação com a realidade é sempre 
imediata, daí que afirme: “Eu não sou revolucionário... as coisas são revolucionárias, 
devem ser enxergadas de longe”. Com o passo dos anos, essa separação cresceu des-
mesuradamente; a lírica da solidão é o único ponto que fica entre o artista e a realidade. 
Símbolo trágico de um poder ineficiente, a mão aberta no monumento ao líder comunis-
ta Vaillant-Couturier [Villejuif, 1937, não executado] [...] quase cobre a distância entre o 
poeta e o mundo dos homens (TAFURI, 1978, p. 347, tradução nossa).
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1.2. 
CIRCULAÇÃO DE IDEIAS EM PARIS 

1.2.1. 
Diplomatas e intelectuais latino-americanos no Quartier Latin

Pergunto-me se um francês pode imaginar o que é a vida de um estrangeiro pobre em Paris.
Principalmente se esse estrangeiro é um poeta, ou um refugiado político,

e ainda mais se é um poeta que ainda não descobriu a sua poesia.
Um náufrago em um mar interior, alguém excluído pelo frio exterior.

[...] Trata-se de construir a cidade dos náufragos, nem que seja um labirinto com portas.
Roberto MATTA (tradução nossa) 

Junto ao descrito entusiasmo pela figura de Le Corbusier na América Latina, e apesar dos seus vínculos 

indiretos com fações xenófobas e fascistas (menos publicitados, nesse momento, no subcontinente), hou-

ve uma vontade de cosmopolitização46 em um grupo de arquitetos em formação que optaram por viajar à 

França, motivados pela realização de uma prática disciplinar no estrangeiro. Graças ao contato prematuro 

com a cultura literária francófona, em casa (Duhart, Matta47 e Jullian tinham origens francesas; Salmona 

nasceu em Paris) ou na escola (esse franco-colombiano fez seus estúdos de ensino meio e elementar no 

Liceu Francês de Bogotá, enquanto Matta foi a uma escola jesuítica francófona e Duhart estudou, durante 

sua mocidade, em Neuilly-sur-Seine), algumas leituras prévias pareciam obrigatórias para eles, entre as 

46 Ulrich Beck (apud DE PAZ, 2007, p. 66, tradução nossa) “diferencia ‘cosmopolitização’ de ‘globalização’. Essa 
última está muito ligada ao âmbito econômico como ‘globalismo’: a defesa do mercado global, acontecida com 
base nas virtudes do crescimento neoliberal e da praticidade para transferir o capital, os produtos e as pessoas, 
sem obstáculos, nas fronteiras. Pelo contrário, a ‘cosmopolitização’ se refere ao processo multidimensional que 
está modificando, de maneira irreversível, a natureza histórica dos mundos sociais, agora caraterizados por uma 
relação real de interdependência”.  
47 O caso de Matta é particular: antes de conhecer os surrealistas, era adepto à poesia de Mallarmé. Com sua 
adesão a esse movimento, seu gosto mudou, se voltando para autores como o poeta franco-uruguaio Compte de 
Lautréamont (MILLER, 1982, p. 19).
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quais encontravam-se ensaios e romances de Charles Baudelaire48, Albert Camus, Guillaume Apollinaire49; 

Antoine de Saint-Exupéry50 e o poeta Paul Valéry, amigo de Le Corbusier51. Ele mesmo, quando ainda osten-

tava o nome de Charles-Édouard Jeanneret, bebeu de muitas fontes literárias, graças ao seu contato com 

escritores como o suíço William Ritter (que lhe incitou à leitura de obras complexas como Les Grands 

Initiés de Édouard Schuré), se dotando de uma cultura cosmopolita que lhe afastou da sua pequena cida-

de natal, La Chaux-de-Fonds. 

Já estabelecidos em Paris, e em resposta às sutis atitudes e comentários xenófobos de Le Corbu-

sier, alguns latino-americanos da Rue de Sèvres reagiram ao seu desarraigamento mediante a descoberta 

da própria identidade nacional de cada um deles, através de diferentes círculos de migrantes em Paris, 

constituídos, entre outros atores, por vários exilados políticos, jornalistas e literatos vindos das Américas. 

Decerto, a Cidade Luz era o destino principal de refugiados de todos os cantos do planeta, admiradores da 

França jacobina. A maioria hospedava-se na Cité Universitaire, e vinha do sudeste da Ásia; era dissidente da 

União Soviética, dos regímenes africanos, ou fugia da guerra libanesa (RUY SÁNCHEZ, 2010, p. 112; 114).

Alguns dos nossos arquitetos também partiram dos seus países por razões políticas, ou simplesmente por 

conta da inconformidade com o sistema local. Esse foi o caso de Roberto Matta, cuja saída do Chile obe-

deceu, principalmente, a um extremo sentimento de insatisfação com a opressão política e social no seu 

país, herdado de sua mãe52, e com o excessivo patriotismo na formação primária53: “Nasci em um lugar 

onde fala-se a língua do explorador. Fui ensinado a colaborar com os diferentes nacionalismos que acon-

teceram no Chile e, nesse aprendizado, entendi levemente que eu estava destinado a exercer opressão. 

É contra esse destino déspota que exilei-me” (MATTA, 1967, p. 13, tradução nossa). Se levarmos em 

conta sua produção no Atelier Le Corbusier, a figura do arquiteto e pintor chileno não é relevante para esse 

48 As citações a Baudelaire são frequentes em Salmona para se referir à questão da flânerie (QUINTANA GUERRERO, 
2007, p. 46), bem como nos textos e entrevistas a Teodoro González de León sobre Paris. Aqui apenas dois exemplos 
do segundo caso: “Em 1964, em um país febril e em plena destruição e renovação haussmaniana, Baudelaire disse: 
‘A velha Paris não existe mais. A forma de uma cidade muda mais rápido do que o coração de um mortal’. Está 
certo, tanto no sentido da destruição quanto da renovação: [...] Baudelaire não viveu para comprovar a velocidade 
na qual essa área tornou-se o modelo de uma urbanização densa e acabada, no mundo todo” (GONZÁLEZ DE LEÓN, 
1996, p. 86, tradução nossa). E falando no espaço museográfico: “[…] ‘o pintor é aquele que traduz a palavra para 
imagens plásticas e o crítico é o poeta que traduz as linhas e as cores para a palavra’. Quando o visitante abandona 
essa sala já sabe que, baseado em Baudelaire, ‘as cores e as linhas param de servir à representação e começam a 
significar eles mesmos’” (GONZÁLEZ DE LEÓN, 1996, p. 132, tradução nossa).
49 Uma frase de Apollinaire, transformada por Salmona (apud SALAZAR, 2010, p. 325, tradução nossa), converteu-
se em mote do arquiteto franco-colombiano: “Hoje lembro perfeitamente como chegou esse livro às minhas mãos, 
em qual época, faz mais ou menos 50 anos, em Paris, que eu o li e ficou na minha memória a frase da Ruina. 
Préparer au lierre et au temps une ruine plus belle que les autres. […] É preciso corrigir a Apollinaire, deveria ser: 
Preparar à hera e aos tempos uma ruina tão bela quanto as outras”.  
50 Além de Saint-Exupéry, Salmona admirava os autores franceses da literatura juvenil abordados no Liceu Francês 
de Bogotá: Jules Verne, Corneille, Racine, La Fontaine, Molière (TÉLLEZ, 2006, p. 24).
51 Uma anedota narrada por Le Corbusier sobre a sua amizade com Valéry (LE CORBUSIER; DESALLES, 1999, p. 14): 
“Um dia, Paul Valery [sic] me disse que eu escrevia como um anjo [...] enquanto os outros me falavam: ‘você carece 
de estilo, porque para ter estilo tem que ser retorcido, como um saca-rolha’”.
52 As figuras femininas em casa de Matta teriam sido fundamentais para seu exílio: “Eu tinha outra tia, francesa, que 
também ficava chateada com essa vida colonial... e, sem que ela falasse, eu devo ter entendido, pelos seus gestos 
e pelas suas opiniões, que a bola não apenas se jogava aqui, mas que podia ser jogada de outra maneira“ (MATTA 
apud CARRASCO, 2002, p. 24, tradução nossa).
53 “[…] confesso que também fui subtenente do Exército chileno. Foi um ato voluntário, queria deixar muito claro 
que abandonava o país conscientemente” (MATTA apud HAIM, 2001, p. 27, tradução nossa).
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contexto. Porém, essa é um reflexo do panorama político tenso no seu país (em julho de 1930, a ditadura 

de Carlos Ibáñez caiu, mas, em outubro de 1932 – ano do estágio de Roberto Dávila na Rue de Sèvres 

–, um golpe de estado acabou com os cem dias de república socialista. ARANGO DE JARAMILLO, 2012, 

p. 181), agravado pelo crash financeiro mundial de 1929. Por sua vez, Emilio Duhart – o terceiro chileno 

em atingir a Rue de Sèvres – conheceu o exílio justamente quando a sua família migrou da França para 

o Chile, por causa de Grande Depressão. Situação similar à de Rogelio Salmona, de família sefardita 

radicada na Colômbia. 

No Uruguai, pátria de Gómez Gavazzo, a situação política não era mais simples e Gabriel Terra, eleito em 

1931, se autoderrocou pela via armada, desdobrando no desterro de vários dos seus conselheiros e no 

suicídio do ex-presidente Baltasar Brum (ARANGO DE JARAMILLO, 2012, p. 182). A primazia militar nos 

governos latino-americanos54 e o impulso que esses deram aos processos de modernização física do terri-

tório caracterizaram os anos vindouros e o clima político no qual agiu a Generación Panamericana (como 

denominada por Silvia Arango, 2012, p. 207). Diante desse panorama, e considerando que a aparição dos 

primeiros cursos de arquitetura nas escolas de Belas Artes do subcontinente dispensava o deslocamento 

dos futuros arquitetos para sua formação no exterior (ARANGO DE JARAMILLO, 2012, p. 213), cabe per-

guntar se é possível aludirmos aos Filhos da Rue de Sèvres como exiliados. Não muito, considerando o 

contexto histórico: nos seus relatos de Paris na década de 1960, Ruy Sánchez (2010, p. 112) afirma que 

parte da lógica do exilio é a injustiça das persecuções, validando qualquer causa política do exiliado. Algu-

mas pessoas incluso mentiram sobre sua filiação política para receber ajuda econômica ou outro tipo de 

favores da parte do governo francês. Daí que, segundo Mempo Giardinelli (1981, p. 41), seja preciso des-

confiar do termo exílio, pois incarnaria superficialidade, oportunismos e algumas falsidades; um paradoxo 

de esperança e decepção. Propõe então o uso do vocábulo transterração, que define como perda e ganân-

cia55, como um jogo duplo de automarginalização e de exclusão; de nostalgia e angústia e de adaptação, 

ou seja, de aprendizagem de geografias, de histórias e de estilos de vida. A própria identificação com uma 

geração, segundo Ortega y Gasset (apud BÉRCENA, 2012, p. 23), é produzida por uma experiência melan-

cólica dada pela tentativa – primeiramente sem sucesso – de atingir um estilo de vida e uma faixa etária 

(somente é possível estar no presente próprio e no sentir particular de cada um).

De volta ao panorama político do Chile, a Frente Popular triunfou no final de 1938, tornando esse 

país o destino predileto para refugiados das ditaduras americanas e espanhola (MARCHANT MONTENE-

GRO, 2002, p. 90). Seria o começo de um giro de 180 graus no cenário político latino-americano durante 

54 “[…] em meados de 1937, apresenta-se um momento de pico nos regimes militares, pois em 15 dos 21 países 
latino-americanos há militares no poder e outros países estão sustentados pelo exército, tendência que permanece 
por quatro anos” (ARANGO DE JARAMILLO, 2012, p. 182, tradução nossa).
55 “Então, o exílio pode ser uma excelente ocasião para o autoquestionamento, o qual, sem dúvida, é muito melhor 
do que a autocomiseração. E o autoquestionamento é permanente porque é forçoso. [...] Quero acreditar que 
muitos apreendemos a melhor lição que o mundo pôde nos dar, isto é, a migração, o morar em outras sociedades, 
a necessária lição de modéstia, de humildade [...]” (GIARDINELLI, 1981, p. 42, tradução nossa).
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a década de 1940, em parte como consequência de nova guerra mundial, suscitando, no fim dessa, uma 

série de confrontos bélicos entre partidos de esquerda e direita ao interior de cada um dos países aus-

trais (ARANGO DE JARAMILLO, 2012, p. 274). Por sinal, o Bogotazo, revolta política que terminou com a 

imolação do centro histórico de Bogotá, foi o principal motivo pelo qual os pais de Salmona planejaram o 

retorno do jovem a Paris. O confronto entre partidos é apenas um sintoma da tensão existente em toda a 

América Latina entre o modelo nacionalista ou criollista e o modelo universal que, segundo Eliash (1985, 

p. 58), finalmente dominou, pelo menos no Chile. Contudo, tanto o populismo – que no território chileno 

incarnou a figura do general Carlos Ibañez del Campo – quanto o liberalismo progressista, impulsionaram o 

desenvolvimento material das nações, incrementando não apenas a produção arquitetônica, mas a paixão 

e o dramatismo disciplinares dos seus construtores (ARANGO DE JARAMILLO, 2012, p. 285; 286). Por 

outro lado, a impossibilidade de atualização de conhecimento relativo à produção da arquitetura europeia 

(que acontecia, principalmente, através de revistas cuja edição truncou-se durante a Segunda Guerra 

Mundial) impulsionou novas viagens por parte de jovens das Américas que, posteriormente, configurariam 

a geração denominada por Arango de Jaramillo (2012, p. 130) como progressista, caraterizada pelo espíri-

to de gestação de um mundo novo e pela divulgação das suas ideias através de manifestos. Na sequência, 

aconteceu a primeira chegada massiva de latino-americanos ao escritório francês de Le Corbusier, por 

parte de membros de uma geração posterior, caracterizada pelo seu engajamento técnico e pela vontade 

de abstração, encarando uma quantidade inédita de projetos (ARANGO DE JARAMILLO, 2012, p. 391).

À exceção dos personagens da Rue de Sèvres que chegaram ao ateliê pela sua própria conta, como 

Teodoro González de León e os membros do Grupo Austral, a influência dos seus concidadãos expatria-

dos em Paris e a conjuntura dos encargos do outro lado do Atlântico suscitaram a contratação de alguns 

colaboradores latino-americanos pertencentes a uma geração não abordada no estudo de Arango, mas 

identificada por ela como de ruptura56. Vários desses compatriotas também propiciaram condições favorá-

veis para o estabelecimento e atuação profissional dos jovens arquitetos no retorno aos seus respectivos 

países, como aconteceu em decorrência dos intercâmbios suscitados entre González de León e Octávio 

Paz, embaixador do México na França entre 1945 e 1951 e destacado literato e pensador sobre os temas 

de identidade nessa nação (vinculado nesse momento à corrente surrealista parisiense)57. Por sinal, duran-

te sua estada em Nova Iorque, o escritor mexicano também iniciou uma amizade profunda com Matta58. 

56 “Os arquitetos que chamamos de ruptura são aqueles que, de maneira individual ou em pequenos grupos, 
interessam-se pelas ciências humanas, pela história local, pela identidade latino-americana e pelas tecnologias 
tradicionais, e que produzem arquitetura com compromissos éticos e sociais” (ARANGO DE JARAMILLO, 
2012, p. 449, tradução nossa). 
57 As citações de González de León a Octavio Paz ainda são frequentes, aqui somente apresentamos uma delas: 
“Duas frases de Octavio Paz me permitem fazer umas reflexões curtas sobre a modernidade e sobre a cidade. 
Disse Paz: ‘A cidade é a grande criação da história’ [...] ‘Quando se fala em história, se fala na criação mas também 
na destruição’. Acrescento: em toda cidade moram esses dois termos, criação e destruição, complementam-se” 
(GONZÁLEZ DE LEÓN, 1996, p. 100, tradução nossa).
58 Além de vários comentários sobre a pintura do chileno, Paz escreveu seu poema “La casa de la mirada” para 
Matta, em 1998.
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Alguns jovens latino-americanos que chegaram depois de González de León, como o panamenho Efraín 

Pérez Chanis (1996, p. 46) e o colombiano Germán Samper59, usufruíram dos seus contatos com diploma-

tas e concidadãos em Paris para se candidatar ao ateliê (Gómez Gavazzo também apelou a Alberto Guani, 

embaixador do seu país na França, em 1933, para obter um estágio com Le Corbusier. NUDELMAN, 2013, 

p. 61). No caso de Juan Kurchán e Jorge Ferrari Hardoy, a amizade das suas famílias com diplomatas 

argentinos serviu para os jovens receberem encargos por fora do ateliê60.

Entretanto, Samper e seu patrício Salmona, Hernán Vieco, novo arquiteto de Medellín, foi fundamen-

tal para a coesão do grupo de exiliados conterrâneos colombianos, por conta dos seus vínculos privilegia-

dos nesse país (seu pai foi um prestigioso escultor). Correspondente de L’Architecture d’Aujourd’hui, 

interlocutor de Le Corbusier e posterior colaborador de Bernard Zehrfuss e Marcel Breuer no projeto para a 

sede da Unesco em Paris, Vieco fez de sua casa (a água-furtada de um prédio da Rua Guénegaud) o lugar 

de congregação hebdomadária de uma geração de artistas em formação, convertidos, anos mais tarde, 

em figuras influentes na arte moderna colombiana. Entre eles, encontravam-se os pintores Eduardo Ra-

mírez Villamizar, Juan Antonio Roda (os dois vinculados à faculdade de arquitetura em Bogotá, o primeiro 

como estudante e o segundo como professor de desenho) e Pablo Solano, além do fotógrafo Hernán Díaz e 

de um pintor surrealista chileno que havia estagiado na Rue de Sèvres: Roberto Matta, que Vieco contatou 

por motivo da doação de uma das suas pinturas para a sede parisiense da Unesco (VIECO In: GUTIÉRREZ, 

2003, v. 2, p. 50-51).

A essas festas também compareceram personagens vindos de universos diferentes do plástico e 

que, no futuro, ocupariam importantes lugares no cenário político e cultural da sua nação: os escritores 

Gabriel García Márquez61 (encarregado de jogar no violão músicas típicas do Caribe colombiano) e Alber-

to Zalamea, o médico José Gutiérrez e o advogado Gustavo Vasco (estudante do Instituto de Ciências 

Políticas de Paris). 

Quase todos possuíam um fator em comum: sua simpatia pelas correntes de pensamento esquerdista, 

ora o “comunismo” (nesse momento, Oscar Niemeyer militava no partido comunista brasileiro), ora o “pro-

gressismo” (APULEYO MENDOZA, 2008). O próprio Salmona tinha participado, desde criança, de debates 

políticos e grandes congregações com o caudilho colombiano Jorge Eliecer Gaitán no Teatro Colón de Bo-

gotá, o mesmo cenário das palestras de Le Corbusier em 1947 (ARISTIZABAL, 2006, p. 20). Ele integrava 

59 Segundo anedota narrada por Samper (apud QUINTANA GUERRERO, 2008, p. 30), Le Corbusier soube da sua 
presença no ateliê graças ao embaixador da Colômbia na França nesse momento, Fernando Londoño, que encontrou 
o jovem por acaso, justamente na Rue de Sèvres, enquanto solicitava uma entrevista para Samper, ignorando que 
ele já tinha atingido seu objetivo por outro caminho.
60 “Paralelamente ao seu trabalho na Rue de Sèvres, cujos vínculos familiares com a Embaixada facilitaram a relação 
de Le Corbusier com a representação oficial argentina, foi contratado pelo Adido de Negócios, Enrique Loncán, para 
desenvolver um editado no mês de julho sob o título ‘El problema de la habitación’” (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, 
p. 185, tradução nossa). 
61 As histórias das penúrias econômicas do Prêmio Nobel de Literatura, que se instalou em Paris em 1955, são 
famosas. Mais tarde, Salmona também se converteu no seu grande amigo, projetando para ele uma casa no centro 
histórico de Cartagena (1991). A última obra desse arquiteto construída quando ainda era vivo, o centro cultural 
Fondo de la Cultura Económica (2008), recebeu o nome do escritor. 
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o grupo “Simón Bolívar”, junto a outros convidados de Vieco: os escritores e concidadãos Jorge Gaitán 

Durán, Arnuldo Palacios, Arturo Laguado e Gerardo Molina62, que viajou com Samper e Salmona ao norte 

da Europa (SAMPER, 2007). Embora a grande diferença de idade entre ele seus amigos arquitetos, Molina 

conseguiu lhes transmitir as ideias de pensadores franceses como Léon Blum (também admirado por Le 

Corbusier) e Jean Jaurès, caracterizadas pela defesa da luta de classes e pela independência entre Igreja 

e Estado, no quadro de um “pacifismo socialista”.

1.2.2. 
Redes políticas e artísticas

No segundo pós-guerra, durante a década de 1950, a cena intelectual parisiense foi intensa, criando o 

clima que propiciou as revoltas de Maio de 1968: além de exiliados vindos das diferentes regiões do “Ter-

ceiro Mundo”, a capital francesa recebeu um grupo de migrantes estadunidenses que, na década seguinte, 

tornar-se-iam os pilares do fenômeno beat, em um protesto aberto contra os conflitos armados63. Sua 

presença não resulta tão interessante por sua ideologia – menos elaborada daquela dos seus coetâneos 

europeus (RESTREPO, 2002, p. 110) – mas por incarnar a rebeldia que, no contexto acadêmico, gestavam 

o existencialismo e o neo-marxismo de Hebert Marcuse, entre outras correntes de pensamento que in-

fluíram a juventude, de maneira global (RESTREPO, 2002, p. 95). Os Filhos da Rue de Sèvres, coetâneos a 

esse grupo, não foram a exceção.

62 Molina foi um dos intelectuais de esquerda mais destacados do último século na Colômbia: advogado, jornalista 
e ex-reitor da Universidade Nacional, ele se refugiou na França como consequência da violência política que já 
flagelava aquela nação no final dos anos 1940. Aproveitou o exilo para se matricular no doutorado em Ciências 
Políticas.
63 “A guerra derivou não somente no confronto de maneiras de ser e de pensar mas, principalmente, na imposição 
da variante cultural americana sobre a tradicional europeia. Mas, na mestiçagem [...] como também iriam 
universalizando-se reações contrárias ou sobressaltos, ocasionados pela sua implantação em outras culturas, na 
renovação de fenômenos de colonização mais sofisticados” (RESTREPO, 2002, p. 84, tradução nossa).
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Encontros com artistas

Diante do pouco interesse no programa de estudos da École Spéciale d’Architecture (ESA) e, em um 

paradoxo em relação à situação dos colombianos, da impossibilidade de estudar na Escola de Beaux-Arts 

(por causa da sua idade), Roberto Dávila entrou em contato, três dias depois de sua chegada a Paris, com 

o belga Georges Vantongerloo, também pintor e escultor do grupo D’Stijl64, que ministrou-lhe aulas parti-

culares de arquitetura a partir de 25 de abril de 1930 (segundo certificado publicado por ROVIRA, 1969, p. 

135). Por sinal, Dávila também tinha feito um pequeno estágio com Theo van Doesburg, durante a viagem 

de estudos que o chileno iniciou pela Europa entre junho e julho de 1930 (certificado publicado por ROVIRA, 

1969, p. 136), quando o arquiteto holandês morava em Meudon (muito perto de Paris) e cuja opera prima 

– o café de L’Aubette em Estrasburgo – o chileno também visitou. Segundo seu relatório da bolsa para o 

governo chileno, Dávila qualificou Van Doesburg como seu professor mais interessante, por conta da fé 

enorme nas suas ideias e pela originalidade das suas teorias, bem como pelos meios empregados para a 

expressão abstrata da arquitetura (MARCHANT MONTENEGRO, 2002, p. 38)65. 

Durante um breve afastamento da Rue de Sèvres, e em companhia do seu colega Antoni Bonet, 

Roberto Matta havia iniciado uma série de reuniões similares em 1937, no Deux Magots e De Florei (tra-

dicionais cafés do Quartier Latin), com o grupo de surrealistas em Paris entre os quais encontravam-se 

o escritor André Breton e a maior figura do grupo, o pintor Salvador Dalí66. Mas foi graças a Breton que 

o potencial da produção gráfica de Matta seria reconhecido67, convidando-o para participar na Exposição 

Internacional Surrealista, um ano mais tarde. “Nunca me dirigi para ele como se fosse de bronze, como to-

dos fizeram”, disse Matta (apud MATTA, Ramón, 2011, p. 53). Paradoxalmente, o próprio Breton expulsou 

o chileno desse grupo quase uma década depois. Dalí não foi o primeiro contato artístico que Matta teve 

em Paris, enquanto trabalhava, junto a Sert, na execução do pavilhão espanhol para a exposição universal 

64 “A ideia de ter aulas individuais de arquitetura com ele parece corresponder com o objeto da missão de estudos. 
Começou assim que possível o curso, produzindo inúmeros riscos – ideias e projetos. Teve a impressão de ter, na 
frente dele, um verdadeiro professor que ensina, que explica e que guia. [...] [Dávila] reconfortou-se com a decisão 
de fazer aulas particulares, devido à opinião de outros arquitetos e artistas que repudiam as academias e que acham 
que o esforço individual com independência do espírito para o ambiente artístico que Paris oferece, além das visitas 
às exposições, às obras e o contato com outros artistas e arquitetos e a leitura, são o melhor meio para desenvolver 
e cultivar a personalidade artística” (MARCHANT MONTENEGRO, 2002, p. 38, tradução nossa).
65 O relatório inclui a tradução ao espanhol de uma série de 17 princípios compartilhados pelo holandês com seu 
aluno latino-americano, na tentativa de configurar uma plástica nova: a forma; os elementos; a economia; a função; 
o informe; o monumental; o vazio; o plano; a subdivisão; o tempo e o espaço; a questão plástica; a estática; a 
simetria e a repetição; a frontalidade; a cor; a ornamentação e a arquitetura como síntese de construção plástica 
(MARCHANT MONTENEGRO, 2002, p. LXXXI-LXXXIV).
66 “Matta reconhece que Esteban Francés, que também trabalhava no Pavilhão, recomendou-lhe mostrar os seus 
desenhos para Dalí, bem como uma dedicatória que, à maneira de apresentação, Federico García Lorca escreveu 
para ele, em um exemplar do livro Ignacio Sánchez Mejía. Ao ver os desenhos, Dalí sugeriu-lhe visitar a galeria 
Gravida, dirigida por André Breton" (FUZS, 2012, p. 82, tradução nossa). O primeiro encontro entre Dalí e Matta 
aconteceu no outono de 1937 (OYARZÚN, 2001, p. 82). Segundo Astaburuaga Echenique (2001, p. 62), não foi Dalí 
mas Delaunay que apresentou Breton a Matta.
67 “[…] quando Breton viu os desenhos de Matta, disse-lhe: ‘Você é um surrealista’. ‘O que é isso?’ teria perguntado 
Matta. Breton achou que era brincadeira mas, rapidamente, percebeu que Matta era um ente ‘inconsciente’, 
como ele mesmo definiu-se. Gostou dele e respeitou-o, porque o chileno o tratava como a uma pessoa qualquer” 
(MATTA, 2011, p. 53, tradução nossa). “Eu morava em dois quartos diminutos onde também morou Cioran [escritor 
romeno] durante a guerra. Breton prometeu para mim que ele viria. Marcamos uma reunião, mas não chegou [...] 
Ali começou a minha grande decepção” (MATTA apud HAIM, 2002, p. 61, tradução nossa).   
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de 1937. Ele também interagiu com Pablo Picasso68 (muito próximo a Le Corbusier), Joan Miró, Alexander 

Calder69 e Alberto Sánchez, autores das obras exibidas na mostra ibérica (MATTA apud FUZS, 2012, p. 

84, tradução nossa): “Sánchez, o escultor do totem do Pavilhão, que não falava francês e que passava as 

noites comigo enquanto os outros assistiam a reuniões sociais, a reuniões políticas [...] é um ponto alto 

na minha vida: aprendi muitas coisas dele, embora não fossem aquelas que ele pretendia me ensinar”.

Posteriormente, Matta também encontraria Marcel Duchamp, que marcou o seu destino como 

artista plástico, fazendo com que abandonasse definitivamente a arquitetura: “Marcel [...] fez uma es-

colha que não era exatamente a pintura e que convinha perfeitamente a alguém como eu, que procurava 

um eixo para dizer alguma coisa à maioria das pessoas – preocupadas pela situação e os seus proble-

mas“ (MATTA apud FUZS, 2012, p. 87, tradução nossa). Após isso, Matta, como como tantos outros 

artistas parisienses, ficaria “imerso nos círculos sociais mais urbanos, onde as referências ao óleo do 

carro e às cores das pinturas Ripolin eram mais prováveis do que as flores dos cactos no deserto chileno 

e as suas inclementes condições meteorológicas que configuram o entorno natural” (PÉREZ OYARZÚN, 

In: LAGNADO, 2010, p. 267).

Nos anos subsequentes, até a migração de Matta aos Estados Unidos, em 1939, sua rede de contatos ar-

tísticos e literários mais ou menos relacionados com o surrealismo estendeu-se para figuras tão relevantes 

quanto Yves Tanguy, Frida Kahlo, Gertrude Stein e Paulo Neruda (então militante no Movimento Republi-

cano Francês e diplomata nesse país em representação do Chile); esse último também foi seu colega de 

quarto. Em 1952, Matta regressou a Paris com uma vasta trajetória como pintor e sem interesse nenhum 

em fazer arquitetura. A aproximação dos membros do Grupo Austral ao surrealismo também teve suas ori-

gens na Cidade Luz, embora com matizes diferentes: por meio da psicanálise e do doutor Celes Cárcamo, 

que focava suas pesquisas nas culturas pré-colombianas (FUZS, 2012, p. 120).

Uma década depois, no quadro da sua excursão de imersão na arquitetura europeia, Justino Serralta 

e seus colegas da faculdade uruguaia entrevistaram Marcel Lods, o arquiteto francês modernista cuja escola 

visitaram em Suresnes (NUDELMAN, 2013, p. 254). Evadido desse grupo, e graças ao seu compatriota Hé-

ctor Sgarbi, Serralta estendeu seus contatos artísticos parisienses além do campo da arquitetura: o pintor 

68 Segundo Fuzs (2012, p. 75), Matta colaborou como pintor junto ao artista Lucho Vargas Rosa. Na contramão 
disso, o depoimento do próprio chileno especifica que sua missão era “ir pressionar Picasso para que terminasse 
a tempo a seu Guernica. Para Matta a tarefa pareceu muito pesada e Picasso contava que o chileno, no começo, 
tratou-o como se fosse um gásfiter, falando alguma coisa parecida com ‘Por gentileza, acabe o seu trabalho o mais 
rápido possível’. O dia que Picasso finalmente revelou a sua obra, pois estava oculta por trás de milhes de papéis 
que colocava por cima, Matta comoveu-se. Mas jamais tentou lhe mostrar os seus desenhos” (MATTA, 2011, p. 
53, tradução nossa). Isto contradiz a seguinte afirmação de Miller (1982, p. 34): “Como jovem artista, Matta […] 
visitou Picasso 15 vezes durante 1937. Essas visitas permitiram-lhe testemunhar de primeira mão o extraordinário 
processo da pintura”. Apenas sabemos de uma dessas visitas, graças ao testemunho do próprio Matta (apud 
HAIM, 2002, p. 47, tradução nossa): “Ao entrar na sua casa, tive um conceito ruim do quadro. Faltava muito 
para Picasso terminá-lo. Trabalhava com pedaços de jornal colados na tela. Eu não conseguia entender por que 
pretendiam pendurar ‘isso’ no pavilhão espanhol. Com certeza, Picasso percebeu que mandaram um imbecil para 
lhe perguntar quando ficaria pronto. E como o quadro ainda não chegava, me enviaram de novo”.
69 Logo depois de sua chegada a Paris, em 1937, outro dos colaboradores austrais de Le Corbusier, Juan Kurchán 
também conheceu Alexander Calder e seu móvel para o Pavilhão Espanhol. Aos surrealistas com os quais Kurchán 
interagiu, soma-se o também arquiteto Paul Nelson (FUZS, 2012, p. 102; 104).
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chileno apresentou-lhe seu colega Nicolas de Staël70, de origem russa que, para a sorte de Serralta, era 

amigo de Le Corbusier (SERRALTA em depoimento a NUDELMAN, 2013, p. 285, nota 31). Tanto Sgarbi 

quanto De Staël desenvolviam uma obra plástica mais próxima da estética de Braque ou dos fauves do 

que da produção uruguaia contemporânea. Da mesma maneira que a arquitetura montevideana dos anos 

1930 exibiu consistência e autonomia em relação à hegemonia corbusiana, a arte uruguaia e seus pro-

tagonistas na década de 1940, encabeçados por Joaquín Torres García, expressaram solidez mediante a 

ideia de Universalismo Construtivista, que tentava atingir os princípios de uma ordem sideral. Mas, longe 

da noção de raça cósmica71 ancorada na cultura latino-americana, cujas raízes indígenas não eram com-

partilhadas pelos gaúchos, a metafísica pregoada por Torres García e seus parceiros era obtida através da 

abstração (não por acaso, durante a década de 1930, Torres García interagiu com membros de D’Stijl). O 

misticismo da arte uruguaia de vanguarda e a simplicidade dos seus traços encontrar-se-iam presentes, 

à perpetuidade, na obra plástica do próprio Serrano e na criação de um código de interpretação universal 

que batizou como El Unitor e que parte do Modulor de Le Corbusier.

Quase paralelamente, Salmona iniciou uma amizade com Françoise Choay, filósofa e crítica da arte 

que o franco-colombiano conheceu em 1955 graças às suas visitas ao 35 Rue de Sèvres – ela desen-

volvia projetos editoriais sobre “Corbu”, conjuntamente com o fotógrafo Lucien Hervé (CHOAY, 2007, p. 

90). A amizade de Choay acrescentou à cultura pictórica contemporânea de Salmona, complementando 

a assistência dele às aulas ministradas por Jean Cassou no Museu do Louvre72 e às oficinas de desenho 

anatômico na Academia La Grande Chaumière73, além da sua relação próxima com artistas já mencionados 

como Sonia Delaunay (para quem o jovem arquiteto teria projetado um ateliê74) e Piotr Kowalski. Futuras 

promessas da arte contemporânea eram convidadas às reuniões organizadas na casa dos Choay. Além dis-

so, junto com o arquiteto, a filósofa descobriu pintores neorrealistas exibidos na galeria de Daniel Cordier75 

(CHOAY, 2007, p. 90, Nota 1), que abria a primeira sede da sua prestigiosa galeria na Rue Duras (8e arron-

dissement). A tendência geral desses artistas afastava-se do universo plástico corbusiano que, além das 

70 De Staël, que foge das etiquetas da historiografia da arte nas vanguardas modernas, por conta da constante 
evolução de sua produção, expôs na inauguração do MAM de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, em 1948.
71 “As noções de raça e de cultura estão intimamente relacionadas [...] enraizadas nos anos 1930, na Europa. Mas, à 
diferença da origem científica europeia, que permitiu a sua identificação clara no mundo saxão, na América, a raça 
foi uma categoria geral suscetível de várias interpretações que não faziam referência a nenhum país específico mas 
à condição latino-americana de um futuro promissório [...] raça definitiva, raça de síntese ou raça integral, feita com 
o gênio e com o sangue de todos os povos e, consequentemente, capaz da verdadeira fraternidade e de uma visão 
universal de verdade” (ARANGO DE JARAMILLO, 2012, p. 209, tradução nossa).
72 Cassou consagrou a sua vida ao estudo de pintores modernos como Gauguin e Picasso. Uma das colegas de 
aula de Salmona, nesse curso, foi Marta Traba, argentina que também assistiu às aulas de Francastel e que se 
converteu em influente crítica da arte após seu exílio na Colômbia, além da principal precursora da modernidade 
artística nesse país.
73 Escola criada por Martha Stettler em 1902 e que foi frequentada por alunos da categoria de Giacometti, Delacroix, 
Manet, Picasso e Cézanne e ainda por Héctor Sgarbi (SALMONA apud ARCILA, 2007, p. 91).
74 Segundo depoimento de Paul Salmona, filho mais velho do arquiteto, à autora, em Maio 2008. 
75 Antigo secretário de Jean Moulin (herói da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial), Cordier converteu-
se em um dos mais importantes galeristas parisienses com seu local da Rue Miromesnil (também no 8e 

arrondissement). Como anedota, lembremos que Roberto Matta, colaborador chileno de Le Corbusier na década de 
1930 e reconhecido pintor surrealista, expôs na galeria de Cordier em duas oportunidades, 1961 e 1964: “[no meu 
retorno a Paris] conheci Cordier, que, em troca do meu trabalho, dava-me um milhão de francos antigos no mês. 
Isso aconteceu durante dois ou três anos” (MATTA apud HAIM, 2002, p. 32, tradução nossa).
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suas próprias telas, apenas achava pertinente aquilo que se aproximasse dos postulados puristas. Entre 

as obras expostas na galeria de Cordier na época em que Salmona ainda morava em Paris – a maioria de 

caráter quase surrealista – encontravam-se telas, esculturas e instalações de Jean Dewasne e Enrico Baj76 

(dezembro de 1957); Bernard Schulze (março de 1958); Lynn Chadwick (maio de 1958); Christian d’Orgeix 

(junho de 1958); Dado (outubro de 1958); Horst Egon Kalinowski (dezembro de 1958) e Vladimir Slepian 

(outubro de 1957). Só temos certeza de que Salmona e Choay (2007,  p. 90) foram juntos à exposição 

deste artista e escritor russo em outubro de 1957. 

Espíritos da esquerda

Salmona e Choay foram apresentados por Iannis Xenakis, engenheiro grego ao serviço do franco-suíço, 

considerado anos mais tarde um dos mais importantes compositores da música “culta” do século 20. 

Françoise e Xenakis (que militou no Exército Nacional Popular da Grécia, em 1945) compartilhavam a 

amizade com outros marxistas gregos exilados em Paris, os quais assistiam a soirées organizadas por 

ela e pelo seu marido, o prestigioso químico Jean Choay, no apartamento do casal em Neuilly-sur-Seine. 

Faziam parte do grupo Kostas Axelos77, Boris Fraenkel78 e Emil Copfermann79, figuras definitivas para 

a aproximação do franco-colombiano ao trotskismo. Roberto Matta já tinha interagido, em Paris, com 

uma rede complexa de políticos de esquerda vinculados à ideologia de Léon Trotsky, anterior ao seu 

contato intenso com André Breton e outros surrealistas (PÉREZ OYARZÚN In: LAGNADO, 2010, p. 205). 

É importante salientar que durante a primeira reunião da IV Internacional em Paris, 1938, apenas um 

latino-americano participou, o brasileiro Mário Pedrosa. Com o transcorrer dos anos, a América Latina 

tornou-se mais importante na configuração do trotskismo, ao enxergar sua possível coligação mediante 

uma poderosa federação, retomando as ideias de revolucionários80 locais como ou Vasconcellos ou Haya 

76 Sobre esta exposição, Choay publicou uma resenha em France-Observateur, em 20 de fevereiro (Cf. TARENNE, 
V. et al. Donations Daniel Cordier, le regard d’un amateur. Paris: Centre Georges Pompidou, 2005).
77 Melhor amigo de Jean Choay e professor da EPHE em 1957, onde expôs sua célebre dissertação “Marx: pensador 
da técnica”.
78 Figura típica da atmosfera prévia aos fatos de Maio de 1968: foi ele quem traduziu os textos principais de Marcuse 
ao francês e uma das pessoas que marcou o destino político de Lionel Jospin (por sua vez protagonista do cenário 
partidário da França do final do século 20).
79 Copfermann também compartilhava com Salmona as origens grego-judaicas e a atração pela literatura: ele 
convidou Salmona para ler toda a obra de Brecht e ir às peças deste escritor apresentadas na capital francesa. 
Junto com Emil Copfermann, Salmona e Fraenkel jantavam com frequência, dividindo, além das ideias políticas, a 
paixão pelas marionetes checas.
80 “...Nos países atrasados, porém, essa revolução [...] era [...] “intermediária”, nem burguesa nem proletária, que 
em nosso continente era chamada de 'revolução agrária e antiimperialista'. Na América Latina, a orientação da 
[Internacional Comunista] significava: 1) que todos os governos burgueses são identificados com o fascismo [...], 
pois a burguesia é incapaz de colocar o problema da democracia e de ganhar circunstancialmente, sobre essa 
base, a direção das massas; 2) a denúncia de toda as correntes operárias que não fossem comunistas como social-
fascistas [...]. A Oposição de Esquerda latino-americana se forja na luta contra essa política. Nos anos 30, grupos 
ou partidos da oposição são criados: Argentina, Uruguai, Chile, Brasil, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Costa Rica, 
México, Cuba, Panamá e Porto Rico” (COGGIOLA, 1991, p. 18).
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de la Torre (COGGIOLA, 1991, p. 13). No período de pós-guerra, sem a presença de Trotsky, o trotskismo 

latino-americano atingiu um grau muito maior de independência, desenvolvendo vertentes diferenciadas 

em cada país.

Previamente a essas reuniões parisienses de jovens trotskistas, era conhecida a atração de Salmo-

na por autores como Lucien Goldman81 (marxista e antigo diretor da École des Hautes Études en Sciences 

Sociales –  EPHE) e Edgar Morin (quem, como ele, era francês e filho de imigrantes da Tessalônica). Po-

rém, o franco-colombiano (em depoimento a GARAVITO, 1994, p. 7) começava a ter dúvidas sobre Stalin, 

pelo qual foi considerado por seus companheiros de tertúlias como um traidor – na época era impossível 

conceber a menor discrepância, mas a queda do líder russo pouco tempo depois confirmou sua certeza. 

Nesse instante, Boris Fraenkel (nascido no ano de 1921 em Dantzing, território que hoje pertence à Polônia) 

se estabeleceu em Paris onde, graças a Salmona, foi contratado pela artista Sonia Delaunay como seu 

secretário (informação verbal82). Daí nasceu uma amizade que transmitiu ao franco-colombiano o espírito 

coletivo que morava entre os membros da tradicional editora Maspero e das Éditions de Minuit.

1.2.3. 
Redes de pensamento arquitetônico

Le Corbusier não pode ser assimilado à figura de Saturno devorando aos seus filhos mas [...]
 às vezes aceita negativamente ver o crescimento da geração 

que dará o seu segundo fôlego à arquitetura moderna.
Jean-Louis COHEN (tradução nossa)

81 “Mediante sua nova companheira, [Salmona] conheceria o escritor Lucien Goldman, que muito o impressionou. 
Seus escritos contestatários, sua posição intelectual, combativa e contrária ao estabelecido, era conhecida e 
admirada pela nova geração parisiense. É pouco aquilo que se sabe, na atualidade, sobre Goldman, mas Clément 
lembra a admiração do seu marido por esse personagem e por tudo o que significava para seu espírito ao encontro 
de um alter ego que impulsionaria sua essência combativa” (URREA, 2014, p. 78, tradução nossa).
82 CLÉMENT em depoimento à autora, 2008.
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As lições das ciências sociais e as escolas técnicas

Uma carta de Le Corbusier para a sua mãe, redigida em 28 março 1942 (publicada por BENTON; COHEN, 
2008) dá conta do entusiasmo do mestre pela autorização que lhe conferiu o regime de Vichy para orientar 
um grupo de estudantes, sob uma grade aprovada pelas autoridades:

Contei-lhe que vai ter um ateliê Corbu na Escola de Beaux Arts? São os mais novos, os 
rebeldes, que me pedem. Então haverá uma conexão entre a Escola, que precisa de 
um golpe no braço, e as maiores obras de Paris, onde empurrarei aos meus jovens à 
brecha. E então, o meu ateliê da Rue de Sèvres, que puxa gente de todos os países, vai 
reviver na Mecca da Arquitetura, no meio da jovem França.

A estratégia foi motivada pelas dificuldades para continuar as pesquisas do ateliê, enquanto esse não 
concretizava encargo nenhum. O novo papel acadêmico de Le Corbusier contrasta com a realidade vivida 
poucos anos depois pelos seus estagiários, que assistiram a disciplinas universitárias longe da Rue de 
Sèvres, em diferentes campos das ciências sociais, aproveitando que as figuras mais importantes dessas 
disciplinas se congregavam em Paris. Algumas vezes, as aulas aconteciam dentro de cursos de pós-gra-
duação em prestigiosas instituições parisienses (por sua vez viabilizadas pelas bolsas de estudos). Assim, 
o repertório de matérias às quais compareceram foi diverso. Vista como complemento à experiência no 
ateliê da Rue de Sèvres, a formação humanista fornecida por essas aulas é comparável à Universidade de 
Utopia almejada por Robert Maynard Hutchins (1959, p. 29-30; 41), que salienta a necessidade de crítica 

e debate paralelos à ação disciplinar, no seio do que ele denomina um centro de estudos independente: 

 
É difícil dominar o conteúdo intelectual de uma profissão enquanto é exercida. As exi-
gências da vida profissional ativa não favorecem nem o estúdio nem a reflexão. Por outra 
parte, as universidades não estão suficientemente adaptadas para ensinar os truques 
dos ofícios, nem é pertinente que tentem isso [...] Se não for porque os seus professores 
se dedicam à prática, não é possível que estejam atualizados das últimas novidades, e 
se as exercem, ativamente, não é fácil que sejam professores bons (tradução nossa).

O caso dos três estagiários colombianos – Germán Samper, Rogelio Salmona e Reinaldo Valencia – é no-

tável. Na Université de Paris (nome oficial da Sorbonne), Salmona e Valencia se cadastraram na disciplina 

“Desenvolvimento das cidades nos séculos VII e XII” do professor Élie Lambert83, focada no estudo das 

83 Em depoimento a Cerón Rincón (2002, p. 114), Valencia forneceu o nome desta disciplina, mas acreditamos que 
errou no sobrenome do professor, escrevendo “Lombard”, por causa de sua proximidade com a palavra “Lambert”. 
Salmona (apud GARAVITO, 1994, p. 5, tradução nossa) fez uma descrição muito parecida de um curso do professor 
Élie Lambert, reconhecido historiador da arte muçulmana, que “avançava na sua especialização sobre as grandes 
cidades desenvolvidas pelo Islã depois do século 6 no ocidente, ou seja, toda a arquitetura espanhola, especialmente 
a andaluza, a portuguesa, a berbere, a norte-africana”. Valencia também poderia estar se reportando a Maurice 
Lombard, professor de “História Econômica na Alta Idade Média” na EPHE, onde mantinha constante diálogo com 
Pierre Francastel. Contudo, no acervo pessoal de Valencia, a pasta com suas notas desse curso intitula-se “Elie 
Lombard”. Uma segunda confusão decorre de um depoimento de Salmona a Garavito no Magazín Dominical ao 
dizer que o curso era ministrado no CNIT, (não na Sorbonne como disse no seu depoimento ao jornal Le Monde), 
e que Lambert dava aulas de construção. 
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cidades árabes e onde Lambert professava que “uma cidade nasce, cria-se, forma-se, embeleza-se por 

meio doutras condições além da vontade de um príncipe ou de um só homem – o desejo de Le Corbu-

sier” (SALMONA apud EDELMANN, 1981, p. 11, tradução nossa). Algumas folhas soltas com notas de 

Valencia elaboradas durante as aulas, dão conta dos temas abordados pelo historiador e arqueólogo: o 

surgimento das medinas e dos assentamentos temporários dos beduínos; o papel da Arábia no domínio 

político e econômico do mundo muçulmano; as ficções ao redor das guerras religiosas e as consequências 

do incêndio da Biblioteca de Alexandria; o choque com o mundo bizantino; a comparação entre as cidades 

de origem germânica e as novas cidades árabes (mais suscetíveis à adaptação) e uma cronologia para a 

expansão e conquista árabe no medievo pelas principais regiões  – tanto do mundo oriental quanto na Eu-

ropa – Panjabe; Zanzibar; Sudão; Síria; Mesopotâmia; Trípoli; Espanha; Creta; Sicília; Bari; Calábria; Malta; 

Córsega; Pirineus; Provença; Poitiers; etc.

Além disso, Valencia também afirmou ter participado durante dois anos, em companhia do seu 

patrício Vieco, dos cursos de geografia humana de Pierre George84 e de Urbanismo do historiador Pierre 

Lavedan, no Instituto Francês de Urbanismo (IFU). Além dos típicos problemas da cidade francesa (norma-

tiva haussmanniana, mobilidade urbana), as pesquisas de Lavedan por aquele tempo focavam na evolução 

do espaço basilical, no programa dos monastérios e na representação da cidade na pintura do Medievo. 

A metodologia empregada nessas aulas: turmas de até 60 estudantes participavam em atividades lúdicas 

como a recriação de um funeral para um rei no Monastério do Escorial, com o objetivo de reconhecer as fa-

chadas, corredores, acessos e espaços de oração desse monumental conjunto (GUTIÉRREZ, 2003, p. 48).

Um caderno do terceiro colombiano em Paris, Germán Samper (GSB6), contém notas de um “curso de eco-

nomia política” (1951-1953). Tratam-se de discussões no interior do grupo em questão (nessas, existem 

referências constantes a intervenções de alguns dos seus membros, que também frequentavam as tertú-

lias dos cafés: Mujica; Palacio; Pinto; Aguero; etc.) e de resenhas de leituras de Engels, Mao-Tse-Tung e 

Marx (GS6001/GS6098), tratando temas como o materialismo dialético, histórico e filosófico; a economia 

no regime de Stalin e dos czares russos e, em geral, assuntos vinculados ao comunismo. Nesse contexto, 

em 15 de junho de 1952, Samper redigiu umas notas de um seminário apresentado por Arturo Laguado 

acerca da revolução do proletariado, sobre as quais se perguntava por esse tema em relação à Colômbia 

(GS6035). Salmona, que também participava dos encontros, expôs o mesmo tema sob a perspectiva de 

Engels (GS6087), e Palacio fez reflexões sobre o conceito de pátria (GS6092). Debateram-se, por fim, 

autores de filiação marxista como o filósofo Georges Politzes e o geógrafo Jean Baby (GS6096).

84 Valencia relata que a disciplina foi ministrada na Universidade de La Sorbonne, onde George começou a dar 
seus primeiros cursos em 1948. Além disso, o arquiteto Ricardo Medrano (colaborador de Valencia no Banco 
Central Hipotecário em Bogotá, na década de 1980), em depoimento à autora em dezembro de 2011, contou que 
Valencia falava de mais um professor a cujas aulas este assistiu em Paris: Aaron Tessier [sic], de quem não temos 
nenhuma referência.
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Por outro lado, menos políticos e mais cognitivos foram os interesses surgidos em Rogelio Salmona a res-

peito da psicologia. Aqui é importante mencionar o papel de Michèle Clément, psicóloga e primeira esposa 

do jovem arquiteto. Em 1955, ela já dirigia suas próprias pesquisas sobre os modos de vida de camponeses 

e artesãos franceses. Em 1952, interessou-se por um periódico de psicologia e entrou em contato com 

um dos seus colaboradores, Gérard Salmona, jovem sociólogo nascido na Colômbia e irmão de Roger. Os 

eixos dos trabalhos vindouros de Gérard seriam a habitação social na França – Habitation à loyer modéré 

(HLM) – e as políticas de moradia para as classes trabalhadoras. Tanto as linhas de pesquisa do irmão de 

Salmona, quanto as da sua primeira esposa, foram fundamentais na construção do discurso social que 

suportaria a sua obra arquitetônica posterior.

No momento da partida de Reinaldo Valencia em 1951, Rogelio Salmona e Germán Samper já tin-

ham abandonado os cursos nos quais se cadastraram para serem acolhidos na França: Salmona esteve 

matriculado na escola de Belas Artes (por vontade de seu pai) e Samper no IFU, como bolsista do governo 

francês (GUTIÉRREZ, 2003, p. 108). Após o retorno de Samper à Colômbia, Salmona tentou emendar a 

carência de um savoir-faire durante seu passo pelo ateliê: cadastrou-se no Conservatoire National des 

Arts et Métiers (CNAM), nos cursos às noites de quarta-feira (WAISMAN; NASELLI, 1989, p. 202): 

carpintaria, metais e história da construção, com ênfase nas técnicas de culturas milenares (GARAVI-

TO, 1994, p. 5). Entre 1957 e 1970, Jean Prouvé ministrou, nessa instituição, uma disciplina de Artes 

Aplicadas, focada no detalhamento arquitetônico. Graças ao discurso anual de recebimento dos alunos 

ingressantes, vislumbra-se que a aproximação de Prouvé à arquitetura ultrapassava a questão técnica, 

religando os interesses de Salmona sobre as interações e tradições humanas e abrindo o caminho para a 

mudança do franco-colombiano ao escritório do engenheiro.

A École Pratique des Hautes Études e Pierre Francastel

Pierre Francastel dividiu a História da Arte, estabelecendo uma tradição da sociologia artística comparada 

que apela a métodos exclusivos das ciências sociais (estudo da população implicada nos objetos estu-

dados) e a uma didática que recria viagens imaginárias por diferentes idades da Europa Ocidental. Ainda 

que não se tratasse de uma aproximação totalmente inovadora85, essa foi uma revelação para os colabo-

radores latino-americanos de Le Corbusier que assistiram às suas palestras, previamente doutrinados nos 

seus países de origem sobre os postulados modernos: Alberto Zalamea, amigo de Salmona e frequente 

convidado às reuniões de Vieco, introduziu-o no curso intitulado “Espaço e Sociedade”. No entanto, a 

deficiência do franco-colombiano nos conceitos sociológicos, necessários para se envolver oficialmente 

85 “Essa mecanização e a organização mediante um atlas usado como ferramenta para a elaboração ou composição 
da obra de arte, não seria uma novidade, nem um ofício solitário. Já no século 19, apresentava-se como proposta 
metodológica para descobrir e divulgar o conhecimento” (URREA, 2014, p. 110, tradução nossa).
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na disciplina86, fez com que Salmona apenas assistisse em qualidade de ouvinte (em 1953, após muitos 

meses de presença ininterrupta, Francastel conferiu-lhe o estatuto de “estudante titular”87). Apesar da 

aproximação “científica” dos seminários, vários arquitetos participaram, entre eles Gérard Thurnauer, 

Pierre Riboulet (futuros sócios do Atelier de Montrouge) e Jean Louis Véret (colaborador de Le Corbusier 

em 1952), bem como os historiadores da arte argentinos Damián Carlos Bayón e Marta Traba (esposa de 

Zalamea e também colega de Samper nos cursos de Jean Cassou); o citado Hubert Damisch e o galerista 

Fabien Boulakia. Junto a Galienne (Aline Jabukson), esposa do professor, Bayón era o principal colabo-

rador de Francastel e um amigo de Germán Samper. De fato, o argentino apresentou o curso a Samper, 

que também cadastrou-se88. 

Com descontinuidades cronológicas, duas cadernetas desse colombiano fornecem informações so-

bre as disciplinas que o sociólogo89 começou a ministrar nos meses de novembro de 1948 e 1954 (ano 

do retorno de Samper à Colômbia) na EPHE. Os primeiros registros do jovem datam de janeiro de 1950 e 

referem-se à Arte Românica, evidenciando o interesse do professor pelo arquiteto catalão Puig I Caldafach. 

Francastel expunha os conceitos de santo e mártir, vinculados às partes arquitetônicas que surgiram no 

espaço basilical, a partir da evolução dos rituais de louvor (martiryum, abside, altar; GS3037). Exemplos 

como as abadias de Saint Riquier, Saint Michel e Saint Poblet foram estudados.

Um ano mais tarde, no segundo caderno de Samper, apareceram notas sobre “Arte e técnicas na 

sociedade contemporânea”. Com base em Technics and Civilisation de Lewis Mumford (Harcourt, Bra-

ce & Co., 1934) e Mecanization takes command de Sigfried Giedion (Oxford University Press,1948)90, 

Francastel reportava a idealização das máquinas na América do Norte, reguladas pelas ciências biológicas 

e adaptadas à nova lógica na organização da vida e tempo do homem urbano. Outros temas abordados por 

ele foram a industrialização da construção civil segundo Pierre Vago (um dos editores de L’Architecture 

d’Aujourd’hui) e a decadência do ofício do mestre de canteiro, bem como o debate ao redor do sétimo 

CIAM (Bergamo, 1949), ao qual os colombianos assistiram. Além das “quatro funções” da cidade moder-

na, Francastel criticava a ideia de existenzminimum promovida por esses congressos, inviável economica-

mente e com programas de habitação abstraídos da realidade. Do ponto de vista do sociólogo, as celas 

propostas por Le Corbusier (qualificado por Francastel como “simples decorador”) careciam de qualquer 

86 “Francastel orientou-me. Disse-me: ‘olhe, estude essa escola, não esqueça Compostela, cá por ali, leia Focillon’. 
Assim, comecei um estudo não cronológico, mas bem entendido, Panofsky, Focillon, enfim, todos os grandes 
historiadores e filósofos da arte e, particularmente, da arquitetura e, além disso, comecei a fazer desenhos e croquis 
para o livro no qual Francastel trabalhava. Essa tarefa me levou dez anos” (SALMONA apud GARAVITO, 1998, p. 3-8, 
tradução nossa).
87 “Salmona assistiu como ouvinte a trinta aulas regulares […] equivalentes a cinco anos de formação universitária, 
suficientes para a obtenção do diploma” (URREA, 2014, p. 86, tradução nossa).
88 Segundo Samper (apud ALBORNOZ, 2011), graças a ele, Salmona também chegou ao curso.
89 Francastel desenvolvia dois cursos anuais, que iriam constituir a base de uma série de livros sobre a Sociologia da 
Igreja Católica, representação de meios (especialmente no Renascimento) e a história das técnicas de edificação. 
Apenas Peinture et société: naissance et destruction d’un espace plastique de la Renaissance au cubisme 
(Audin, 1951) e Art et technique dans les XIXe et XXe siècles (Éditions de Minuit, 1956) foram publicados.
90 “[…] mencionados, tanto nas suas aulas quanto nos seus textos, como os ‘breviários de iniciação aos problemas 
sociológicos da arquitetura contemporânea’. Essas histórias gerais da arquitetura, de ampla difusão, de alguma 
maneira já tinham constituído um público; para meados do século 20, foram editadas pelo menos dez vezes desde 
a sua aparição e incluso tinham sido lidas nos países latino-americanos” (URREA, 2014, p. 106, tradução nossa).
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relação com a natureza circundante e, portanto, ignoravam a condição nômada da humanidade, chave para 

o progresso das civilizações. Por fim, o isolamento que caracterizaria as unidades, no urbanismo dos CIAM, 

não era inovador segundo Francastel, pois copiava propostas de moradia cooperativa, desenvolvidas no sé-

culo 19, em Varsóvia. Através desse exemplo, podemos intuir que, como professor, Francastel era antítese 

de Le Corbusier, atingindo os ideais docentes apregoados por Hutchins (1959, p. 54; 56, tradução nossa):

Uma universidade que não seja polemista não é uma universidade. Uma civilização na 
qual não exista uma permanente controvérsia sobre os assuntos importantes, especu-
lativos e práticos, se dirige para o totalitarismo e para a morte. [...] O verdadeiro crime 
acadêmico e o doutrinamento. [...] O professor utopiano deve ter convicções, quanto 
mais profundas melhor, mais não deve injetá-las nos seus alunos, embora a grande 
maioria deles concorde com suas opiniões.

Entre dezembro de 1951 e junho de 1952, com pausas em abril e maio, Samper registrou sistematicamen-

te as lições sobre “História das técnicas artísticas e psicologias sociais”, salientando o tema do transporte 

do material a cavalo, a construção de andaimes e a especialização do artesanato na era Merovíngia. 

Visava-se a produção da arquitetura religiosa, especialmente a unidade espacial mediante a pele das 

catedrais (GS3093). Daí que Francastel citasse com frequência a Viollet-le-Duc e suas pesquisas sobre 

o Gótico. Em outubro desse ano, o professor proferiu o seminário “Mitos sociais e políticos do Renasci-

mento”, focado na pintura e sua representação do príncipe (intermediador entre Deus e os homens), bem 

como das Cortes, nas artes bizantinas, substituindo os típicos temas religiosos. Estudavam-se também os 

motivos científicos na pintura do Oeste da Europa durante o Quattrocento: Boticelli e os temas botânicos; 

Alberti e o tratado Della pittura e, principalmente, Piero della Francesca – centro das pesquisas de Fran-

castel. Psicólogos contemporâneos ao professor (Jean Piaget; Henri Wallon) interessaram-se nos efeitos 

da perspectiva sobre a percepção espacial – fechamento, separação, ordem, sucessão, aproximação e 

continuidade – estudados em Brunelleschi pelo sociólogo (GS3122) com ajuda de Salmona, a partir do 

exemplo de Santa Maria dei Fiori91.

91 Na primeira aula, Francastel fez uma análise da figuração espacial nos trabalhos de Brunelleschi, em Florença. Ele 
explicava, através de Santa Maria dei Fiore, o processo de construção da sua cúpula, sem andaimes, bem como a 
revolucionária visualização do espaço antes de ser construído (URREA, 2014, p. 106).
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Figura 8: Detalhe de um frontão românico em homenagem a São João 
Batista, apresentado por Francastel e esboçado por Samper, c.a. 1953.

Fonte: GS3111.

Figura 9: Detalhe do mesmo frontão românico em homenagem a São 
João Batista, apresentado por Francastel e esboçado por Salmona, c.a. 
1953.

Fonte: FRS.
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Algumas notas de Samper em agosto de 1953, relativas à “Iconografia na sociedade medieval”, possuíam 

ilustrações dos capiteis e tímpanos das igrejas de Elue e Serrabone (GS3103), que Francastel vinculava à 

arte moderna apoiado nas pesquisas de Jean Cassou na École de Louvre. O termo “funcionalismo”, ligado 

à ideia de ornamento no gótico, tinha sido discutido na primeira sessão do Cercle d’études des problèmes 

d’architecture, encontro paralelo dos alunos dessa escola acontecidos às noites de segunda-feira, também 

dirigidos por Francastel e cujo secretário era Salmona92. O eixo dessas reuniões era os debates animados 

pelos próprios estudantes, incluindo investigações que o sociólogo ainda não tinha publicado e que esta-

vam em um ininterrupto processo de revisão. Isto se aproxima, mais uma vez, às idealizações de Hutchins 

(1959, p. 42) para a Universidade de Utopia, e cujo alvo não era estabelecer um acordo geral, mas comu-

nicar e ouvir opiniões alheias.

A dinâmica do círculo de estudos de problemas arquitetônicos contemplava o convite a um ar-

quiteto de renome a cada três semanas (entre eles, André Lurçat, apontado como rival de Le Corbusier 

por COHEN In: CALATRAVA, 2009, p. 164), que iria responder um questionário elaborado pela turma nas 

sessões precedentes, bem como apresentações dos estudantes sobre temas contemporâneos (por exem-

plo, Salmona e a moradia de densidade baixa – exemplificada pelas Soviet Agrovilles – ou pelas casas 

camponesas da França, apresentadas por Samper). Nessas reuniões, também estudaram títulos da his-

toriografia tradicional da arquitetura: em janeiro de 1952, a obra de Aalto (GS7089) foi apresentada por 

Samper sob os pontos de vista de Sigfried Giedon (Space, Time and Architecture; Harvard University 

Press, 1947) e Bruno Zevi (Storia dell’architettura moderna; Einaudi, 1950), que focava no conceito de 

espaço interno. Zevi divulgou a arquitetura chamada de “organicista”, particularmente a obra de Wright, 

como aparente antagonista de Le Corbusier.

Colegas fora da Rue de Sèvres

O contato de Salmona com Jean Prouvé no CNAM – contato este que, posteriormente, permitiu-lhe se 

tornar seu colaborador –, ilustra outro tipo de conexões propiciadas pelo ateliê da Rue de Sèvres: as pro-

fissionais. Entre essas, conta-se o nexo constante com os catalães, graças, principalmente, da figura de 

Sert que, após sua primeira colaboração com Le Corbusier, em 1937, tornou-se seu associado em vários 

projetos urbanos, como o Plano Maciá de Barcelona e o Plano Regulador de Bogotá, além de parceiro 

técnico na construção do Carpenter Center, no campus da Harvard University. Por sua vez, a linguagem de 

projetos experimentais desenvolvidos independentemente por Le Corbusier e sua equipe (ROCHE; H.Ro) 

92 Salmona usufruiu da deferência de Francastel que, assim que enterrado da sua filiação com Le Corbusier, 
convidou-o a um café para indagar sobre o projeto de Bogotá (SALMONA apud CHASLIN, 2003). No seu retorno à 
Colômbia, o jovem arquiteto trabalhou como professor de História da Arquitetura na Universidad de los Andes, que 
encarregou-lhe a tiragem de uma série de clichês para documentar a coleção de slides da faculdade. Para isso, fez 
um percurso pela Europa, seguindo a orientação de Francastel (cf. ALBORNOZ, 2011).
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refletiria as trocas entre o franco-suíço e o arquiteto espanhol, cuja atuação na construção de projetos de 

moradia em diferentes países (incluindo o Brasil – Cidade dos Motores – e a Colômbia – Medellín; Tumaco) 

enriqueceria o repertório habitacional corbusiano. O nome de Sert, junto ao de Antoni Bonet – seu empre-

gado durante a construção do Pavilhão Espanhol da Feira Internacional de Paris em 1937 – constituem fios 

invisíveis na condução dessa história. Sua afinidade idiomática com os colaboradores latino-americanos, 

com certeza, foi definitiva para a escolha de vários deles, por parte de Le Corbusier, para integrarem de-

terminadas equipes para o plano de Bogotá, ao interior da Rue de Sèvres. De fato, pela intermediação de 

Sert, candidatos como Fernando Martínez Sanabria ou Augusto Tobito obtiveram a aprovação do mestre 

mesmo antes de partirem para Paris.

Além de serem chefe e patrão, ambos os catalães compartilhavam o fato de pertencerem ao Grup d'Ar-

quitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània (GATCPAC), capítulo barcelonês 

do Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (GATEPAC), 

por sua vez fundado em 1930 como ramal espanhol do CIAM. Evidentemente, Bonet não teve a mesma 

influência que Sert (que chegou a ser membro do Comité International pour la Résolution des Problèmes de 

l’Architecture Contemporaine – CIRPAC – corpo diretivo dos CIAM) dentro do grupo. Contudo, a “militância 

dupla” de Bonet, exiliado na Argentina por causa da guerra civil espanhola, permitiu que ele fundasse, com 

arquitetos locais, o Grupo Austral, sob estatutos tomados do GATCPAC (FUZS, 2012, p. 149). Ele também 

agiu como representante da sua pátria adotiva no CIAM de Bergamo, em 1949. Embora muitos países 

da América Latina contassem com delegados locais dos CIAM93, designados pelos membros do comitê 

diretivo (inclusive, em lugares como a Colômbia, tentava-se estabelecer um “satélite” mais específico, da 

Assemblée des Constructeurs pour une Rénovation Architecturale – Ascoral), criada por Le Corbusier na dé-

cada de 1940 e com reuniões a cada duas semanas (DE JARCY, 2015, p. 241); na Argentina, houve grupos 

sólidos no que diz respeito à divulgação e crítica da arquitetura moderna local, vinculados à distância com 

o mestre. Em Buenos Aires, além do Austral, foi fundada a revista Tecné, por Simón Ungar e Pedro Son-

gereguer. Eles publicaram artigos dos anciens da Rue de Sèvres e do próprio franco-suíço. Por fim, a ação 

de Bonet como agente integrador dos antigos colaboradores corbusianos também abraçou o território 

uruguaio, pois, após alguns meses de exílio em Montevidéu abordando encargos particulares e concursos 

de planejamento urbano, o catalão foi eleito pelos membros do CIRPAC como porta-voz do capítulo gaúcho. 

O “rival” de Bonet nos concursos uruguaios, Carlos Gómez Gavazzo, aparecia como segundo na lista desse 

país no oitavo congresso, em Hoddesdon (FLL CIAM B006).

93 Para o CIAM VI, apenas mencionava-se o grupo oficial brasileiro. Como grupo em formação, contavam-se 
o argentino; com Ferrari Hardoy na chefia; o colombiano; o peruano e o uruguaio. Dentro dos participantes a 
título individual, contava-se a presença de Teodoro González de León, em representação do México. Versões 
posteriores dos congressos iriam contar com capítulos no Equador, no Chile (o nome do delegado sugerido, mas 
ainda não designado, foi o de Emilio Duhart), na Venezuela e em Cuba (ver listas de possíveis membros de cada 
grupo em FLL CIAM A004).
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Do lado europeu, algumas revistas francesas e inglesas contribuíram à coesão de antigos discípulos aus-

trais (muitos deles, agora, confessos detratores), entre essas Architectural Digest. Monica Pidgeon, 

editora adida do magazine, entraria em contato com Jorge Ferrari Hardoy94, em 1947, para publicar os 

primeiros projetos dessa equipe na capital portenha (exibidos por ele no CIAM de Bridgwater, ao qual a 

jornalista também assistiu). Anos depois e poucos meses antes do falecimento de Le Corbusier (março 

de 1965), começou um troca de correspondência entre Pidgeon e Jullian de la Fuente, para publicar o 

Hospital de Veneza e outras das últimas criações do mestre no seu periódico (FGJF C0063/65/69/70). 

Em setembro de 1962, Jullian participou em um dos primeiros encontros do Team Ten – grupo confi-

gurado durante o congresso de Aix-en-Provence, de 1953 – na abadia de Royamount (França)95, sob a 

liderança do casal Alison e Peter Smithson e célebre pela sua crítica aberta aos CIAM; como o grupo 

que os revezou. A esse colaborador ligam-se os relatos sobre a relação dessa equipe com a Rue de 

Sèvres, começando pela suposta96 oposição de Le Corbusier ao envolvimento do seu pupilo (ALLARD 

In: SARKIS, 2002, p. 21)97. O questionamento dele e dos seus colegas nesses encontros, bem como a 

sedução decorrente das propostas do Team Ten – flexibilidade e crescimento, intermediação, arquite-

turas sistemáticas – segundo Schelotto (In: GUTIÉRREZ, 2009, p. 126-127), opacaram a potência da 

mensagem, a filtraram, a reduziram e a furaram. 

Justamente falando no congresso de arquitetura moderna em 1953, Bonillo (2011, p. 17) aponta a 

inconveniência dos historiadores designarem uma divisão radical entre duas gerações – CIAM e pós-CIAM: 

Esse aparece como o congresso do fracasso da geração heroica do Movimento Mo-
derno, incapaz de impor seu projeto de uma Carta da Habitação perante uma jovem 
geração atenta, a começar a crítica do funcionalismo do interior [...]. Mas as condições 
aqui são diferentes, pois a história da crise interna dos CIAM se apresenta menos em 
termos de vontade de ruptura que de processo de reavaliação. O cuidado da jovem 
geração, efetivamente, foi menos tomar distância e expulsar a modernidade e mais 
aparecer como uma espécie de corrente que podemos chamar, retrospectivamente, 
de Modernidade Crítica. [...] Uma posição contrária que não iria ser fácil pelo fato da 
própria geração dos mestres – marcada pela evolução do contexto e das sensibilidades 

94 FLL JFH A4; FLL JFH F56.
95 “Nessa época eu era amigo dos membros do Team Ten, especialmente de Sadrach [sic] Woods, Aldo van Eyck 
e dos Smithson, embora eu fosse muito mais novo do que eles. Entrei nesse grupo graças à minha amizade com 
Woods no momento em que se executava a Universidade Livre de Berlim [...] Eles não eram dogmáticos, como 
os CIAM, de fato, em um momento específico, cada um levou as suas próprias ideias, fazendo com que as suas 
reuniões fossem muito mais interessantes” (JULLIAN apud VÁSQUEZ ZALDIVAR, 2007, p. 24, tradução nossa).
96 “Após a guerra, e diante das reivindicações ao interior da organização, [Le Corbusier] entendeu que era a hora de 
deixar o caminho livre à geração de jovens [...] Desde esse momento, Le Corbusier tornou-se um dos aliados mais 
importantes da nova geração e inúmeras vezes interveio para lhe conferir a sua confiança, a um nível que permite 
afirmar que o nascimento do Team 10 e sua ‘ruptura’ com os CIAM não teria sido viável sem o apoio explícito e 
muito generoso dele [...]. A ideia de Le Corbusier é que os jovens revezem e que os mais velhos recapitulem os 
últimos 25 anos dos CIAM” (CAMPOS, 2015, p. 291; 292, tradução nossa).
97 “[...] Le Corbusier não aderiu à filosofia do Team 10, ainda que ficasse de olho no seu trabalho. Jullian lembra 
que Le Corbusier ficou irritado quando ele pediu permissão para assistir ao encontro [...]. Surpreendentemente, e 
embora seu desgosto, Le Corbusier deixou-o partir”. Posteriormente, o próprio Jullian (apud VÁSQUEZ, 2007, p. 
20, tradução nossa) contradiria essa história, ao afirmar: “Nessa mesma época o Team Ten estava discutindo suas 
ideias sobre os Mat Buildings e Le Corbusier enviou-me para lhe informar o que eu estava fazendo”.
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do pós-guerra, ter apontado uma transformação notável da sua aproximação poética 
à realidade. E, particularmente, Le Corbusier, cuja produção se renovava ao ponto de 
surpreender aos prosélitos mais cáusticos [...] (tradução nossa).

A ideia de Modernidade Crítica, ponte entre ambas as gerações, é perceptível nas notas que o chileno 

elaborou nesse primeiro encontro – único registro oficial do evento98 – a respeito do projeto “Piet Blomm’s 

Noah’s Ark” de Aldo van Eyck, como salientado por Palacios Orellana (In: PÉREZ DE ARCE, 2005, p. 6-7, 

tradução nossa): “Do seu texto, podem se destacar duas ideias [...] A primeira é uma crítica ao uso de 

estruturas de crescimento e associação funcionais. A segunda ideia é quebrar essa rigidez da estrutura 

proposta mediante a interconexão de centralidades [...]”. 

A tradução francesa dessas notas (o original foi redigido por Jullian em espanhol), de natureza con-

testatária ao urbanismo da Ville Radieuse, para sua publicação na revista Le Carré Bleue (FGJF L0048), 

seria uma tentativa do próprio chileno para “matar o fantasma” do seu mestre? Se for, não deu certo: 

surpreendentemente, Le Corbusier não apenas conhecia bem o “texto-revolta” mas, um dia, forneceu uma 

correção manuscrita desse documento para seu colaborador (ALLARD In: SARKIS, 2003, p. 21-22). 

98 “As consequências da presença de Jullian na abadia de Royaumont representam um dos pontos mais cruciais 
na evolução da atitude do grupo para a arquitetura e a cidade. [...] Nove meses depois, no final de uma longa 
conversa, Shad [sic] Woods sugeriu que Jullian botasse seus sentimentos no escrito” (ALLARD In: SARKIS, 2002, 
p. 21, tradução nossa).
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1.3. 
QUATRO HORIZONTES: 
TIPO, PROGRAMA E LINGUAGEM NAS PESQUISAS CORBUSIANAS

Durante sessenta anos [Le Corbusier] foi o mal-humorado profeta de um “mundo novo”, 
cujas raízes se afundam em valores antigos, embora o radicalismo das suas formas.
Manfredo TAFURI (tradução nossa)

Charles-Édouard Jeanneret cresceu do lado de artesãos relojeiros, formou-se como pintor junto ao artista 

L’Eplatennier, na sua natal La Chaux-de-Fonds, e tornou-se conhecido mundialmente como “Le Corbu-

sier-Saugnier” pelas suas críticas azedas ao cubismo pictórico e graças à exaltação às artes decorativas 

vernáculas da Europa Oriental, divulgadas através da revista L’Esprit Nouveau, que fundou com seu 

amigo e cliente Amédée Ozenfant em Paris. Esse também foi o nome do pavilhão que erigiu em 1924 

para a Exposição das Artes Decorativas na capital francesa: protótipo de célula de habitação duplex para 

os Immeuble Villa de 1922 e semente dos modelos corbusianos de habitação longitudinal, cuja origem, 

por sua vez, foi localizada pelo arquiteto no modelo de casa Citrohän (MONNIER, 2002, p. 12) e na sua 

contemplação da Cartuxa de Ema em 1907 e 1911. O franco-suíço pensou em implementar os Immeuble 

Villa no plano da Cidade Contemporânea para Três Milhões de Habitantes (1922) – agrupação de células 

em altura99. Sua imagem tornar-se-ia icônica, paradoxalmente, por conta da árvore penetrando a laje su-

perior do balcão (situação impossível em condições reais de apartamentos empilhados um sobre o outro. 

MONNIER, 2002, p. 22). 
Embora declarasse sua independência da atividade arquitetônica dos seus coetâneos franceses, 

Le Corbusier estava atento ao panorama da arquitetura do seu momento100 e, como comprovado ante-
riormente, recebeu a influência do clima cultural e político do seu tempo. Essa influência, sem dúvida, foi 
menor do que aquela que ele exerceu sobre inúmeros autores, apesar dos constantes ataques que rece-

99 O projeto foi apresentado por Le Corbusier em um diorama de dois arcos triunfais, no lugar onde deveria ter sido 
uma fonte ornamental para o Salon d’Automne de 1922, após convite de Marcel Temporal: trata-se de um dispositivo 
curvo, inspirado nos cenários teatrais de Louis Daguerre, ao qual superpõem-se planos, criando a sensação de 
profundidade. Cf. VELÁSQUEZ, Victor Hugo. El Libro abierto: sistemas de representación arquitectónica en 
el libro Gesamtes Werk - Oeuvre complète. Le Corbusier - Pierre Jeanneret 1910-1929. Tesis doctoral, 
Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona, 2012.
100 Por exemplo, Cohen (In: CALATRAVA, 2009, p. 174) salienta a proximidade do projeto com as utopias urbanas de 
Yona Friedman para uma “Paris Espacial” (1959).
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beu no contexto local. O pequeno e efêmero projeto não foi a primeira obra arquitetônica de Le Corbusier 
reconhecida como revolucionária, mas sim aquela que o iniciou como autor e teórico polêmico, após a 
recepção negativa por parte dos próprios organizadores da mostra parisienses. O conceito de machine à 
habiter, reitor de publicações corbusianas como Urbanisme (Crès, 1924), teria sido mal interpretado e 
reduzido, segundo Tafuri (1978, p. 134, tradução nossa): “Diante da máquina, Le Corbusier experimentava 
a mesma embriaguez das vanguardas históricas, sem compartilhar seus extravios. [...] A machine à habiter 
é a boule de soufflé que abre a poética, alegórica e liberadora relação que Le Corbusier estabelece com as 

‘incubações modernas’”. 

A publicidade implícita nos textos e realizações corbusianas suscitou, além de críticas, convites 

ao arquiteto para ministrar palestras e encargos para moradias particulares. Além disso, inspirou-o para 

a formulação de ideias urbanas radicais, com Paris como laboratório inicial de pesquisa. Não foram esses 

os únicos temas abordados pelo franco-suíço durante as duas primeiras décadas de atividade profissional, 

mas sim alguns eixos dominantes do seu trabalho; linhas articuladoras das colaborações dos arquitetos 

latino-americanos na Rue de Sèvres; seus pontos cardinais ou, parafraseando um dos leitmotivs do mestre, 

horizontes enxergados simultaneamente ao longo da ação do ateliê101.

1.3.1. 
Primeiro Horizonte: 

ajustar os protótipos; reinventar a cidade

“Como arquiteto, Le Corbusier construiu um monte de livros”. Essa afirmação do agora ministro da re-

construção Raoul Dautry (apud MONNIER, 2002, p. 46, tradução nossa) quando decidiu pela contratação 

do franco-suíço, por parte do Ministério da Reconstrução e o Urbanismo (MRU), para a Unidade de 

101 Não confundir com a questão das Quatre Routes, apresentada por Le Corbusier no seu livro homônimo, de 1941. 
Sobre o tema dos quatro horizontes, Cattant (2003, tradução nossa) cogita: “Em Le Corbusier, o horizonte é plural 
e sua natureza não unívoca. [...] Essa divisão, seguindo os pontos cardinais, é, primeiramente, o signo de uma 
visão racional e objetiva do mundo. Essa é também testemunha da aproximação entre o horizonte e o cosmos. A 
pluralidade do horizonte é igualmente perceptível na experiência dinâmica das suas arquiteturas. [...] Os horizontes 
de Le Corbusier introduzem a questão do habitar. [...] Mais, se o alvo do arquiteto é fornecer novamente horizontes 
aos homens, esses horizontes são assimilados a um homem universal sem individualidade. [...] E, contudo, o ritmo 
dos horizontes se dirige a um homem universal, deixando pouco lugar à alteridade e à coexistência com outros 
ritmos. Se os horizontes de Le Corbusier manifestam um pensamento dualista, também anunciam a sua crise e a 
sua ultrapassagem”.
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Marselha102, descreve com pertinência a situação do ateliê na década de 1930, quando os primeiros co-

laboradores latino-americanos chegaram. A aparição de Précisions acrescentou a lista de publicações 

corbusianas que viram a luz do dia entre 1912 – ano de edição do seu primeiro livro, Étude sur le 

mouvement d'art décoratif en Allemagne (Imprimerie Haefeli et Cie) – e 1930, quando publicou suas 

conferências latino-americanas. Ao todo, nove livros foram lançados, sem contar com os artigos de L’Es-

prit Nouveau e outras revistas. Como suas obras materializadas, essas publicações centravam-se, com 

poucas exceções, na questão da habitação moderna e na sua relação com o urbanismo como ciência 

inovadora. Justamente esse era o tema do pavilhão parisiense de 1924 que, sabe-se, não foi pensado 

por Le Corbusier como espaço de exposições, mas de habitação.

102 Não confiante 100% nas capacidades de Le Corbusier (o que se deduz da sua frase), Dautry estabeleceu que 
a metade da equipe para a Unidade de Marselha (ao todo, com 18 arquitetos de base) deveria ser integrada por 
profissionais locais (MONNIER, 2002, p. 47).
103 Cf. SEMPER, Gottfried. El estilo en las artes técnicas y tectónicas, estética práctica y textos 
contemporáneos. Buenos Aires: Azpiazu ediciones, 2013.

Figura 10: Perspectiva exterior das Casas Monol, Le Corbusier, 1919. Fonte: FLC 19121.

Essa realização apenas era um elo na saga iniciada pelo sistema estrutural Dom-Ino, melhor conhecido 

como Maison Dom-Ino (lajes simples apoiadas sobre pilares), formulado para a reconstrução de Flandres, 

no quadro da Loi Loucheur, e incorporado incialmente nas propostas dos primos Jeanneret para a casa 

Ribot (1923) e para as casas para artesãos (1924). O princípio dos pilotis seria a chave da interação das 

villas da década de 1920 com a cidade. Paralelamente, projetos da mesma natureza programática como as 

casas Monol (1919; Fig. 10) e a Casa do Artista (1922) obedecem a uma lógica distinta, “estereotômica”, 

em termos de Gottfried Semper103.
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Além de moradias individuais e coletivas, e sem contar as obras executadas durante seus anos formativos 

no Jura Suíço (entre essas o Cinema Scala de La Chaux-de-Fonds, 1916), várias das raras realizações de Le 

Corbusier precedentes à Segunda Guerra Mundial, correspondem a pavilhões parisienses que foram demo-

lidos após o encerramento dos eventos que ali aconteceram: o Pavilhão da Nestlé para a feira de 1928 e o 

Pavilhão dos Tempos Novos, na Exposição das Artes e da Indústria de 1937 (Fig. 11), que visitariam alguns 

dos colaboradores corbusianos austrais. Além da sua materialidade (pilares metálicos – também usados 

no Nestlé – tensores e tendas), o segundo pavilhão, como a célula do Espírito Novo, se caracterizou como 

dispositivo de doutrinamento, análogo a um manifesto impresso: os dioramas, exibidos e reproduzidos um 

ano mais tarde no livro Des Canons, des munitions? Merci, des Logis s.v.p (Éditions de l'Architecture 

d'Aujourd'hui, 1938)104, pregoaram a pertinência do modelo da Ville Radieuse para os programas de re-

construção a futuro, resultando tão importantes quanto os elementos configuradores de sua arquitetura. O 

encargo do pavilhão dos Tempos Novos veio de um grupo de natureza comunista e socialista chamado de 

Les Jeunes (BENTON; COHEN, 2008, p. 309). Sobre o texto exibido ali, Le Corbusier comentou – paradoxal 

e quiçá ingenuamente – à sua mãe, na carta encaminhada em 31 de outubro de 1940 (publicada por BAU-

DOUÏ; DERCELLES, 2013, p. 189): “Esse livro, rejeitado pelos comunistas, parece-me a própria redação das 

ideias de Vichy”. Concomitantemente, no ateliê, desenvolvia-se um encargo de condições muito similares 

que não chegou a ser erigido – o pavilhão da França na Feira d’Água em Lieja (Bélgica). Naturalmente, seu 

partido formal usufruiu da realização corbusiana no evento parisiense.

104 Sobre a relação entre pavilhões e texto na arquitetura de Le Corbusier, Cf. GONZÁLEZ CÁRDENAS, María 
Margarita. L’architecture de papier, dispositifs e techniques d’exposition des Temps Nouveaux. École 
Nationale Supérieure d’Architecture Paris Belleville, Paris, 2004.

Figura 11: Interior do Pavilhão dos Tempos Novos, Paris, 1937. Fonte: FLC/ADAGP.
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Em um período posterior da produção da Rue de Sèvres, novas oportunidades de planejar pavilhões chega-
ram e, com essas, novos laboratórios para a realização técnica das obras, contando, em maior ou menor 
medida, com estagiários latino-americanos no processo. Entre essas obras, encontra-se o Pavilhão da 
Synthèse des Arts Plastiques na Porte Maillot de 1950, que além de conter o acervo de pinturas de Raoul 
La Roche, seria uma primeira tentativa (não executada) de materializar as inquietudes corbusianas sobre 
o tema da síntese artística. Essas foram divulgadas desde 1944 através da imprensa local (jornais Libéra-
tion e Volonté) e decorrentes da fundação, por parte do franco-suíço, de outra “sociedade de pesquisas” 
parcialmente vinculada ao ateliê, desta vez de caráter eminentemente plástico, chamada de Chantiers 
de Synthèse, visando religar interesses plásticos de artistas e arquitetos, incorporando os primeiros na 
criação espacial dos segundos. Segundo Cohen (In: CALATRAVA, 2009, p. 171), a insistência na síntese 
das artes seria uma estratégia de Le Corbusier para se separar da grande massa de arquitetos franceses; 
uma afirmação da sua capacidade inimitável para produzir uma obra realmente sintética; uma “utopia 
neorromânica sobre a unidade da obra de arte”, segundo Tafuri (1978, p. 135, tradução nossa). Para esse 
autor, a arquitetura do franco-suíço sintetiza sua recherche patiente, ao se fundir com as funções e teorias 
que separam a arquitetura das vanguardas (por exemplo, a pintura), estabelecendo uma dialética perma-
nente. A questão da síntese artística foi o assunto de uma divisão do CIAM VII, em 1948 (LE CORBUSIER, 
1953, p. 67), definindo a criação do pavilhão no mesmo local da prefeitura de Paris, onde quase 13 anos 
antes construiu o Pavilhão dos Tempos Novos. No exemplar de 1950, o arquiteto novamente lançaria mão 
de estruturas metálicas: pilares em “V” calculados por Jean Prouvé. 

Mais conhecido foi o polêmico episódio do pavilhão que a firma Phillips encarregou a “Corbu” para 
a Exposição Universal de Bruxelas de 1958, cujo conceito estrutural foi desenvolvido pelo engenheiro 
Iannis Xenakis, suscitando um novo ponto de inflexão na plástica corbusiana. Já na década de 1960, pro-
jetar-se-iam estruturas de caráter permanente, destinadas à exibição de coleções artísticas e à interação 
entre seus criadores, por conta de duas incumbências de particulares: o Pavilhão Ahrenberg em Estocolmo 
(1962) e o Pavilhão Weber em Zurique (1963). Denominadas pelo arquiteto como “Maisons d’Homme”, 
a segunda dessas construções permitiu testar um sistema metálico modular patenteado pela Rue de Sè-
vres: o “226 x 226 x 226” (ou Le Brevet).

De volta aos programas habitacionais, Le Corbusier desenvolveu planos reguladores para cidades 
da Argélia – país invadido pela França em junho de 1930 e que o mestre visitou no ano seguinte –, apre-
sentados por iniciativa própria ao governo de Vichy105; entre esses, seu mais ambicioso conjunto até esse 
momento, denominado o Plano Obus. Ali, encontraram-se as pesquisas tipológicas da década de 1920 
(barras de habitações coletivas, escalonadas ou não, conformadas pela justaposição de células ou apar-
tamentos) com os traços urbanos derivados de suas fantasias urbanas no Cone Sul, munido de uma nova 

complexidade à obra, como descrito por Cacciari, Dal Co e Tafuri (1972, p. 62; 64-65, tradução nossa): 

105 Sobre o fracasso do projeto, Cacciari, Dal Co e Tafuri (1972, p. 67, tradução nossa) cogitam: “isso faz com que os 
seus modelos possuam todas as características dos experimentos de laboratório e não há possibilidade nenhuma 
de que um modelo de laboratório, tout court, se torne realidade. [...] Mas não haverá uma interpretação correta do 
naufrágio de Argel [...] se não foi situado dentro do fenômeno da crise internacional [...] da ideologia do ‘Neue Welt’”.
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[…] Le Corbusier despedaça a sequência contínua arquitetura-bairro-cidade como 
unidade física e funcional, possui uma nova escala de valores e a dimensão, na qual 
devemos procurar o significado da sua mensagem, é idêntica à da paisagem. Em Argel, 
a antiga Casbah, as colinas de Fort L’Empereur, a sinuosidade litorânea, são considera-
dos matéria bruta que pode ser reutilizada, verdadeiros ready-made objects em escala 
gigante, aos quais é conferida unidade pela nova estrutura, subvertendo seus signifi-
cados originais [...] os objets à réaction poétique agora estão conectados entre si por 
uma organicidade e dialética. [...] Nas grades das grandes estruturas, constituídas por 
terrains artificiais superpostos, confere-se a maior liberdade na inserção de elementos 
residenciais preconcebidos. Para o público, isso significa um convite para se converter 
um projetista ativo da cidade: em um croqui demonstrativo, Le Corbusier prevê a possi-
bilidade de inserção de elementos excêntricos e ecléticos nas grades da estrutura fixa.

Todavia, nas propostas argelinas, também houve alguns edifícios habitacionais, lâminas horizontais rígidas 

– Lotissement Durand e Maison Locative Lafon em Argel (1934; Fig. 12); Immeuble de Colonisation em Ne-

mours (1935) –, que antecipavam parcialmente a volumetria das unidades habitacionais e contrastavam 

não apenas com a descrição anterior, mas com propostas verticais para moradias por parte do próprio Cor-

busier, como a Maison Locative Ponsik de Argel (1933; Fig. 13). Nenhuma dessas propostas foi executada. 

Figura 12: Prancha n. 3099, Maison Locative Lafon, Argel, 1934. Fonte: FLC 13914.
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No Bairro da Marinha, frente portuária concebida por “Corbu” para essa cidade, destacar-se-ia outra torre, 
agora destinada a um programa administrativo; uma pausa dentro da prematura investigação corbusiana 
sobre a habitação social, cujos maiores frutos tangíveis, até então, tinham sido um bairro moderno em 
Pessac (financiado em 1925 por Henri Frugès, industrial do açúcar que também amparou a construção 
do pavilhão de L’Esprit Nouveau) e dois protótipos para a siedlung Weissenhof, em Stuttgart (1927)106. O 
gratte-ciel de Argel pretendia racionalizar os traços livres e emocionais imaginados pelo arquiteto na sua 
primeira viagem sul-americana; para o prefeito e demais autoridades da cidade, a proposta ainda resultava 
agressiva, ratificando a decisão do governo de Vichy de desconsiderar sua realização107. Outro edifício 
erigido sobre uma plataforma, à maneira do arranha-céu argelino, estava sendo concebido coetaneamente 
(1933) para sediar uma companhia seguradora suíça: o Immeuble Rentenanstalt, em Zurique. A proposta, 
que transgrediu as exigências arquitetônicas tradicionais no edital do concurso, também não foi realizada. 

Figura 13: Prancha n. 3046, Maison Locative Ponsik, Argel, 1933. Fonte: FLC 29873.

106 Uma comparação entre ambos os projetos é fornecida por Monnier (2002, p. 20), apontando o vínculo que 
existe entre o exemplar da Weissenhof e os princípios espaciais do Pavilhão do Espírito Novo: “Nesses estudos, 
onde ele opta por uma habitação individual, Le Corbusier exibe o seu interesse pelo vazio do salão, correspondendo 
aos quartos nesse pavimento e configurando o mezanino. Mas essa fórmula não se compara com a modéstia das 
casas que edificou para os bairros modernos Frugès em Pessac, que não usam o vazio do salão, cuja aplicação foi 
excepcional, na casa erigida em 1927 em Weissenhof, Stuttgart” (tradução nossa).
107 Sozinho, Le Corbusier retomaria os estudos para o bairro argelino da Marinha em 1942, desta vez desconsiderando 
a criação da Cidade de Negócios.
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Embora durante essa primeira época do ateliê tenha recebido grandes encargos de natureza semelhante 
(com destaque ao MES do Rio), Le Corbusier apenas chegou a construir o Centrosoyus em Moscou (1928).

Enquanto isso, o arquiteto publicou La Ville Radieuse (Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui, 
1935). Diferentemente do Plano Voisin e da Cidade Contemporânea para Três Milhões de Habitantes, essa 
Cidade Radiante – regida por três elementos básicos: o sol; o verde (gramado) e a luz – não constituía um 
plano para uma cidade específica (daí que não fosse incluída no volume n. II da Œuvre Complète, 1929-
1934), mas uma teoria para terrenos genéricos. Baseada no urbanismo da Carta de Atenas, foi redigida 
em 1933. Igualmente com uma visão renovada pela visita de Le Corbusier à América do Sul em 1929, 
La Ville Radieuse conta com ilustrações de outros projetos da Rue de Sèvres, entre esses, uma versão 
aprimorada das perspectivas do Bairro da Marinha de Argel, originalmente desenhadas pelo colaborador 
latino-americano Carlos Gómez Gavazzo. Na publicação, é registrada uma série de 17 pranchas originais 
de uma proposta arquitetônica homônima, apresentadas no CIAM III de Bruxelas (1930), ilustrando immeu-
bles à redent, que contariam com células religadas por “ruas aéreas”. Também haveria arranha-céus com 
planta em forma de cruz e viadutos passando por baixo dos imóveis108. 

Além do livro, previa-se a divulgação da Cidade Radiante mediante um jogo de tabuleiro que Le 
Corbusier pretendia comercializar durante o natal de 1951. Mas a principal estratégia para tornar conheci-
dos esses preceitos seria sua aplicação em encargos posteriores: com a crise econômica dos anos 1930 
e o difícil panorama político internacional prévio à guerra, a possibilidade dessas missões acontecerem 
tornava-se remota. O Plano Regulador de Buenos Aires, que começou a projetar com uma equipe de ar-
quitetos recém formados na Argentina, em 1938, foi uma iniciativa do franco-suíço, que batalharia durante 
a década seguinte para sua aceitação por parte das autoridades portenhas (o que nunca aconteceu, pelo 
menos da maneira que o mestre esperava). No contexto argentino, o projeto foi conhecido como a “Ciudad 
Radiante del Bajo Belgrano” e sua publicidade, que incluía uma curta-metragem filmada com assessoria de 
Ernesto Rogers (FLL JFH C88), apregoava os princípios e léxico do livro corbusiano.

Como esclarecido na sequência de exposições publicada em Précisions, as inquietudes de Le 
Corbusier pela relação entre habitações e cidade têm sua origem em uma escala menor, que ele abordou 
desde os anos 1920 através de projetos de moradia unifamiliar, com destaque ao célebre conjunto de 
mansões brancas construído nessa década. Também houve uma série de propostas experimentais, algu-
mas dessas sem cliente nem lugar definidos. Entre as primeiras, a mais relevante, pelo seu caráter sinté-
tico, sem dúvida é a Villa Savoye (1928), clímax das quatre compositions; porém, a Villa Stein-de-Monzie, 
erigida na região suburbana de Paris (Vaucresson/Garches), apresentava-se como paradigma de precisão 

108 Sobre esse projeto, eis algumas linhas do verbete da Fundação Le Corbusier que resumem a tese corbusiana: 
“Superfície construída: 12% do solo total. Superfície disponível: 88% do solo total. Corpo de habitações sobre 
pilotis no térreo, cujo efeito é deixar 100% do solo à disposição dos pedestres. Separação definitiva do automóvel 
e do pedestre. Esportes ao pé das casas. Constituição de novas unidades de habitação, sobre a base de 2.700 
habitantes por unidade. Para cada unidade, um serviço completo (a circulação vertical mecânica). Instituição de 
serviços comuns: revitalização, creches, escolas maternais, escolas primárias, serviços médicos e de pronto-
socorro, etc. [...] Em zonas de habitação como essas, a rua não existe mais. A cidade tornou-se uma cidade verde. Os 
prédios da infância ficam nos parques. Os adolescentes e os adultos malham diariamente ao lado mesmo das suas 
habitações. Os carros passam por outro lugar, lá onde eles servem para alguma coisa” (tradução nossa). Disponível 
em: http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6437&sysLanguag
e=fr-fr&itemPos=11&itemSort=fr-fr_sort_string1&itemCount=11&sysParentName=Home&sysParentId=11. 
Acesso em: 12 mai 2015.
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no emprego dos traçados reguladores, ilustrado pelo seu criador em Vers une Architecture109. Daí que 
tanto a Stein quanto a Savoye fossem visitadas religiosamente pelos candidatos a colaboradores do ateliê. 

Uma década mais tarde, a produção de casas nobres tinha sofrido alterações consideráveis na 
trajetória corbusiana, não apenas por causa da exploração de materialidades tão diferentes à dos muros 
revestidos de cal branca nas Quatro Composições – propondo, por exemplo, um telhado "em borboleta" de 
madeira, na Casa Errázuriz em Zapallar –, mas no caráter absolutamente abstrato do terreno em projetos 
como a villa de fim de semana para a família Jaoul (1937). Ao contrário da Savoye que, embora isolada, 
contemplava a paisagem suburbana imediata e específica, a Maison de Weekend Jaoul não possuía um 
terreno definido: sua condição experimental permitiu a dois empregados da Rue de Sèvres, entre eles 
Roberto Matta, arriscarem uma segunda alternativa, religada à linguagem e à solução técnica do pavilhão 
dos Tempos Novos. Assim, o projeto adquiriu uma condição etérea, muito diferente da conferida por Le 
Corbusier a seus projetos habitacionais. A nova proposta horrorizou ao cliente (que o arquiteto conheceu 
em 1941, em ocasião do projeto para L’Électro-chimie d’Ugines, dirigida por Monsieur Jaoul), inviabilizando 

definitivamente sua materialização.

109 Em Une Maison, Un Palais, Le Corbusier (1928, p. 70-74) também explicava seu ato criativo artístico como 
“jogo”, perfeitamente estabelecido pela Villa Stein: “Quando o meu cliente enche a minha cabeça com pequenas 
necessidades, aceito até um certo ponto e falo não, impossível! Pois é então fora da regra do meu jogo, do jogo 
em questão e o jogo dessa casa, dessa combinação cuja regra surgiu com a hora da criação, desenvolveu-se, 
afirmou-se, tornou-se mestre. Todo ao interior da regra. Se não, não tem mais razão de existir. Essa é a chave” 
(tradução nossa).

Figura 14: Cartaz de Le Corbusier durante uma conferência bonaerense, 
ilustrando o Museu Mundial, 1929.

Fonte: FLC 33513.
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Os anos 1930 também testemunharam a gestação de um protótipo corbusiano que, embora afastado das 

pesquisas habitacionais, forneceria tanto importantes ferramentas compositivas, na sequência usadas 

nesse e outros programas, quanto a base de projetos tardios do escritório nos quais ainda revisava-se o 

papel do objeto arquitetônico na construção da cidade moderna. O museu, cuja forma progrediu da espiral 

até a cruz gamada, começou a ser pensado por Le Corbusier não como um simples equipamento cívico, 

mas como um projeto de abrangência universal (exposição do conhecimento humano). A primeira tentati-

va é inclusive anterior à primeira viagem sul-americana do franco-suíço (de fato, essa foi exposta em uma 

das conferências bonaerenses; Fig. 14), datando de 1928: mais do que um simples museu, o Mundaneum 

(projeto para a Cidade Mundial, inciativa da Société des Nations em Genebra; Fig. 15) era descrito por Paul 

Otlet (apud LE CORBUSIER, 1929, p. 190) – membro fundador da Sociedade das Nações – como: “Um 

centro intelectual de união, de vínculo, de cooperação, de coordenação. Uma representação do mundo e 

do que ele contém [...] uma expressão sintética da vida universal e uma comparação entre civilizações. 

Uma imagem da comunidade das nações [...]” (tradução nossa). A definição seria revisada mais de 30 

anos depois por Le Corbusier, na ocasião do dossiê Knowlege Museum em Chandigarh110.

110 “O museu – é uma palavra estranha, mas devemos usá-la ou, caso contrário, fico com receio dos nossos 
curadores e diretores terem que ceder às suas demissões – tem grande valor para a sociedade [...] Mas deve conter 
coisas verdadeiras. Essas devem ser parte dos usos e costumes diários da humanidade. É o lugar para a excitação 
e a demonstração e, se conseguirmos desconsiderar os lugares comuns e usuais, então podemos encontrar o 
verdadeiro uso e sentido dos objetos da vida” (LE CORBUSIER apud O’BYRNE, 2011, p. 232, tradução nossa).

Figura 15: Perspectiva de Le Corbusier para o Mundaneum, Genebra, 
1928.

Fonte: FLC 32114.
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O Museu Mundial inicia uma série de explorações onde, como afirma Dumont (2015, p. 597), a arquitetura 
seria determinada pela relação espetador-obra (percurso e discurso sobre o corpo exposto) e não por uma 
forma simbólica que represente uma instituição. Ora, o projeto não está desprovido de referências místi-
cas, tão recorrentes na produção da Étape 72 da Rue de Sèvres: na contramão dos projetos residenciais 
corbusianos da década de 1920, particularmente da Villa Stein, esse museu careceria de fachadas, ao 
se tratar de uma torre fechada de Babel (apelido conferido mais por sua condição global do que pela sua 
materialidade); de um zigurate escalonado instalado sobre uma topografia artificial (O’BYRNE, 2011, p. 12) 
com um percurso contínuo e ascendente que, além de recriar o movimento solar, antecipava a rampa do 
paradigmático Museu Guggenheim, construído por Frank Lloyd Wright anos mais tarde em Nova Iorque 
(por sua vez fundamentado na sua proposta para um planetário em Baltimore, de 1924). O partido do Mun-
daneum, radicalmente oposto aos protótipos previamente divulgados por “Corbu”, também não esteve 
isento de críticas, principalmente proferidas pelo arquiteto e fotógrafo tcheco Karel Tiege. Nem por isso 
“Corbu” abriu mão desse tipo formal para a concepção de museus subsequentes, como evidenciado três 
anos mais tarde pelo Musée des artistes vivants (intitulado depois como Museu de Arte Contemporânea; 
não executado), iniciativa de Le Corbusier para a periferia de Paris – apresentada a Christian Zervos, diretor 
dos Cahiers d’Art – mas suscetível de ser erigida em qualquer terreno de 400 x 400 m (dimensão deriva-
da dos estudos para a Ville Contemporaine. O’BYRNE, 2011, p. 59). O franco-suíço pressupunha a prévia 
adoção das suas teorias urbanas no setor onde a proposta iria ser erigida, projetando uma caixa alongada 
de um andar só, apoiada sobre pilotis. Nessa, inscrever-se-ia uma espiral; um sistema para a expansão 
institucional através da adição de módulos quadrados (LE CORBUSIER, 1964, p. 73). O protótipo se des-
pojava de qualquer filiação simbólica; contudo, o ritual de acesso (percurso subterrâneo comunicado ao 
coração da espiral e coberto por uma espécie de cúpula invertida) parece apelar a arquiteturas milenárias.

Figura 16: Centro de Estética Contemporânea em Paris (Projet C), 
perspectiva interior de Le Corbusier, 1937.

Fonte: FLC 00768A.
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Cinco anos mais tarde, Le Corbusier tentaria materializar o protótipo de museu labiríntico em duas ocasiões: 

em Grenoble, pensou em usar essa tipologia para a ampliação do museu local, mas não chegou a desenvol-

ver proposta nenhuma; mesma situação para um prédio anexo ao Bastião Kellerman, em Paris (O’BYRNE, 

2011, p. 102). Essa cidade seria cenário, em 1937, da mencionada exposição universal. Nesse quadro, o 

mestre encontraria uma quinta oportunidade para construir um museu de crescimento ilimitado: o Projeto C 

(ou Centre d’Esthétique Contemporaine; Fig. 16). Apoiado sobre pilotis (uma retícula de 7 x 7 m), o prédio se 

desenvolveria em diferentes níveis, à maneira de pirâmide invertida (O’BYRNE, 2011, p. 126). Segundo o ar-

quiteto, essa estrutura seria trasladada à Porte Italie assim que clausurada a exposição. Isto implicaria que, 

à diferença da proposta de 1930, o Projet C iria se insertar em um contexto urbano consolidado, trazendo 

novos desafios aos projetistas, na medida que sua ação, em um terreno com limites definidos, eventual-

mente impediria a expansão do museu. Além disso, ainda que Le Corbusier previsse sua conservação para 

fins educativos, a construção da estrutura por etapas parecia inviável, pelo fato de ser um empreendimento 

ligado a uma feira temporal (O’BYRNE, 2011, p. 130). Além da disposição de pilares em contato com o solo, 

qual estratégia o arquétipo corbusiano usaria para estabelecer uma relação vital e efetiva com a cidade? 

A resposta chegaria apenas no final de sua carreira, com o padrão de ocupação paulatina do hospital que 

projetaria em Veneza. Por enquanto, como dato curioso, vale a pena apontar que, na contramão dos seus 

precedentes, o Projeto C não seria construído em concreto, mas em metal (cobertura), antecipando a ex-

periência do Pavillon des Temps Nouveaux. Esse pavilhão, ecoando o conteúdo almejado para o Centro de 

Estética Contemporânea, se anunciava como: “a expressão da vida em tudo o que tange à cidade, à moradia 

e às questões plásticas conexas, o que pode expressar a direção muito neta de um espírito dos Tempos 

Novos” (LE CORBUSIER111 apud O’BYRNE, 2011, p. 146, tradução nossa).

Como insinuado pelo nome do projeto, no Musée à Croissance Ilimitée (sem lugar específico112 mas que 
Le Corbusier sugeriu, entre outros lugares, construir na Argentina), elo seguinte na série de espirais, de 
1939, a intenção de expansão orgânica ao longo do tempo era clara e capital. As diferenças com o Projeto 
C eram poucas; a principal: potencializar-se-ia a organização, na planta, do percurso a partir de circulações 
por uma suástica de três aspas, apenas insinuada na proposta de 1935 e salientada pelo próprio “Corbu” 
no quarto volume da Œuvre Complète113 (LE CORBUSIER, 1946, p. 16). A cruz gamada não era uma forma 
inédita em Le Corbusier: ele já tinha lançado mão dessa para a organização das quadras de arranha-céus, 
na “City” da Ville Radieuse (O’BYRNE, 2011, p. 221). Agora, como forma do vazio interno do projeto, apon-

tava para a penetração da cidade no rigoroso esquema em espiral. 

111 FLC H2-14-156/161.
112 “Segundo a informação publicada, essa variação do museu faz parte de um ‘Plano estabelecido para a cidade 
de Philippeville, África do Norte’. No entanto, a correspondência do projeto estabelece que foram três lugares 
[Hollywood, Paris e ??] nos quais Le Corbusier tentou, em 1939, vender o seu invento” (O’BYRNE, 2011, p. 186, 
tradução nossa). Outras tentativas fizeram parte de grandes projetos urbanos, também não executados: Cidade 
Universitária do Rio de Janeiro (1936); Saint-Dié (1945); Ismir (1948); Berlim (1958).
113 “O meio para se orientar no museu é fornecido para os locais à metade da altura que forma uma suástica; cada 
vez que o visitante, em suas peregrinações, esteja por baixo do forro inferior, se encontrará, por uma parte, com uma 
saída pelo jardim e, do lado oposto, com o remate da sala central“ (LE CORBUSIER, 1946, p. 16, tradução nossa).
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Outras modificações, ilustradas através de uma maquete, abrangeriam o sistema de iluminação e a mate-

rialidade das fachadas, novamente em concreto, mais com as cabeças das vigas mestres sobressaindo da 

superfície principal. María Cecilia O’Byrne cogita essa estratégia como antecedente para materializações 

tardias do museu em espiral, desenvolvidas durante a última fase da Rue de Sèvres. Trata-se dos museus 

de Ahmedabad (1951) e Chandigarh (1952). Entretanto, no museu de Tóquio (1959; Fig. 17), Le Corbu-

sier abriria mão dessa estratégia, sinal de que já não consideraria mais os museus como suscetíveis de 

crescimento ilimitado114. Como anedota, no caso japonês, teria contado com a esporádica participação do 

venezuelano Tobito. O último projeto da série foi embrionário, com riscos presumivelmente elaborados por 

Guillermo Jullian: o Museu do Século 20 em Nanterre, do qual nos ocuparemos ao estudar o estágio do 

chileno. A cruz gamada como elemento estruturante prevaleceria, bem como a procura por um novo tipo 

formal: o potato building. Entretanto, o princípio da espiral desapareceria por completo. 

114 Cf. O’BYRNE, María Cecilia. Le Corbusier en la arquitectura instalada en su sitio: Los museos de 
Ahmedabad y Tokio. Bogotá: Universidad de los Andes, 2015.

Figura 17: Museu Nacional de Arte Contemporânea em Tóquio, Le 
Corbusier, 1959.

Fonte: Olivier Martin-Gambier (FLC/ADAGP).
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A investigação da moradia nas villas dos anos 1920; os princípios da cidade moderna, divulgados por 

teorias e propostas impossíveis, e o caráter coletivo, cultural e universal dos museus, reconciliar-se-iam 

no mais importante protótipo desenvolvido no Atelier Le Corbusier: as unidades habitacionais. O grande 

obstáculo seria a sua dependência das políticas públicas e de programas de caráter social que, embora 

tenham estado desde o começo na agenda corbusiana, não correspondiam às exigências da França do 

segundo pós-guerra. As únicas propostas habitacionais que Le Corbusier fez replicaram a chamadas de 

“mecenas” particulares. O primeiro projeto elencado como Unité d’Habitation apareceu ainda durante o 

conflito bélico: trata-se de uma série de quatro blocos em altura para Petit-Clamart (1932). Não temos 

certeza se planos das plantas tipo foram elaborados; entretanto, um plan-de-masse insinua formas sinuo-

sas e volumes soltos no terraço, anunciando um dos temas básicos das unidades habitacionais dos anos 

1940 e 1950: o toit-jardin público, lugar aonde transferir-se-ia a vida coletiva tradicionalmente acontecida 

ao nível da rua (Fig. 18).

Figura 18: Croquis de implantação para uma unidade de habitação em 
Petit-Clamart, Le Corbusier, 1933.

Fonte: FLC 30657.
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1.3.2. 
Segundo Horizonte: 
habitações sociais e mudança de linguagem. A Cité Radieuse

O fim da guerra viabilizou a reabertura do ateliê da Rue de Sèvres, bem como uma série de encargos e de 
propostas para a reconstrução de cidades francesas e de tentativas para solucionar, rapidamente, o déficit 
de moradias. Por iniciativa própria, Le Corbusier projetou unidades de habitação transitórias (sem lugar defi-
nido, 1944; Fig. 19), de apenas dois andares; células inspiradas nos seus refúgios “Murondins”115  de 1940 
(Fig. 20), simplificadas – agora mais compactas e com teto plano –, antecipando os apartamentos duplex 
das unités em altura. Somente insinuado na proposta para Petit-Clamart, o esquema de agrupação desses 
apareceu em uma série de estudos também de 1944, com ênfase na ideia de cellules traversantes, abraçan-
do sete “ruas internas”, como ilustrado pelos esquemas do corte transversal. Em 1945, no quadro da re-
construção, os primeiros exemplares decorrentes dessas pesquisas foram incorporados aos planos urbanos 
para La Rochelle-La Pallice (com prédios de até 2.000 moradores; plano apresentado no CIAM de Bergamo 
mediante tabelas elaboradas por Salmona e Samper) e Saint-Dié des Vosges (previam-se 1.600 moradores 
em cada unidade). O conjunto de unités, em ambos os casos, era chamado pelo arquiteto de Cidade-Jardim 
Vertical. No quarto volume da Œuvre Complète, Le Corbusier incluiu um apêndice ao dossiê de Saint-Dié, 
intitulado “Reportage sur un toit jardin” (1946), anunciando o outro tema capital no estabelecimento do pro-

tótipo das unidades: o terraço-jardim, testado nas vilas de 1920, mas, desta vez, de caráter público.

115 Barracas modulares para jovens refugiados durante o governo Vichy, os Morundins foram encarregados ao franco-
suíço por Dautry antes da derrota do fascismo francês e teriam contado com testes no bosque de Fontainebleau. Le 
Corbusier redigiu um manual técnico (Les Constructions “Murondins”. Paris; Clermont-Ferrand: Éditions Étienne 
Chiron, 1942), patrocinado pelo Secretariado da Juventude e que, segundo De Jarcy (2015, p. 240), constituía um 
manifesto e um chamado aos jovens agirem a favor do regime.
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Figura 19: Perspectiva exterior de Unidades de Habitação Transitórias, Le 
Corbusier, 1944.

Fonte: FLC 19270.

Figura 20: Construções “Murondins”, fachada por Le Corbusier, 1940. Fonte: FLC 28929.
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Apesar de serem muito menos “livres” formalmente do que o Plano Obus, nenhuma das grandes ope-

rações sob o partido da Cidade Radiante foi executada. No caso específico de Saint-Dié, o tecnocrata 

Dautry teria julgado a proposta elitista demais. Em compensação, outros grandes nomes do cenário local, 

entre esses Lurçat, o próprio mestre de “Corbu”, Auguste Perret, e vários arquitetos modernos “radicais 

vinculados à ocupação” (COHEN In: CALATRAVA, 2009, p. 165), executaram suas propostas para grands 

ensembles. Vários desses conjuntos, com grande influência corbusiana, particularmente da proposta para 

Saint-Dié, foram observados com cuidado pelo franco-suíço e seus pupilos colombianos nesse sétimo 

CIAM: La Sarre e Sarrebuck, dirigidos pelo urbanista Georges-Henri Pingusson (COHEN In: CALATRAVA, 

2009, p. 167), parceiro de Le Corbusier anos mais tarde, no planejamento de Briey-en-Forêt.

A Unidade Habitacional de Marselha, primeira e parcial materialização desse prospeto urbano, pro-

jetada a partir de 1945, em um terreno do setor de La Madrague (finalmente foi construída no Boulevard 

Michelet), foi a maior realização da Rue de Sèvres até esse momento, inaugurando a história do Grand 

Atelier. A unidade marselhesa demostrou que as teses corbusianas conseguiam ir além da utopia, enten-

dida como a “desconfiança da eficácia da ação, da empresa histórica da humanidade” (ARGAN, 2000, 

p. 10-11). Segundo Giulio Carlo Argan, “pela primeira vez, a utopia corre o risco de ser verificada, de ser 

alcançada e ultrapassada pelos fatos. Mais do que preceder os acontecimentos, ela os narra e os interpre-

ta, substitui a história”. Daí que até hoje o edifício seja chamado por seus moradores de Cité116 Radieuse 

(Maison Radieuse, no caso do exemplar de Rezé-les-Nantes), e seja considerado como modelo social co-

munitário. Paradoxalmente, essa pretensão foi o motivo principal das críticas ao franco-suíço durante a dé-

cada de 1950, começando por aquelas de Francastel117 (apud MONNIER, 2002, p. 9-10, tradução nossa):

Le Corbusier expôs ele mesmo, não sem lirismo, como tirou a ideia da máquina de 
morar da colmeia murmurante de mil e uma felicidades obrigadas – e da medida. [...] 
Le Corbusier propõe como fórmula racional da felicidade humana a criação da célula 
de morar. Ele fica ligado ao mito do formigueiro humano [...] todo mundo está feliz, lou-
camente feliz. Os homens regenerados se derretem de gratidão para aos quais prepa-
rou-lhes o seu quadro, perdem-se nas deliciosas fantasias no seio da Natureza – uma 
pequena vila em um 17o andar com vista para o mar e uma horta de cenouras na co-
bertura – tudo bem ordenado; ou em atividades bem controladas que chamará de lazer.

A crítica de Choay118 (apud MONNIER, 2002, p. 10), por sua vez, seria um pouco mais benevolente, ao 

salientar o protagonismo da células familiares nas pesquisas corbusianas, se comparado com o Falanstério 

que, no século 19, Charles Fourier imaginou. Em 1960, Argan (2000, p. 44) somou-se às críticas contra a 

unidade que, posteriormente, propagar-se-iam para outros projetos corbusianos:

116 Segundo o dicionário do Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, a palavra cité em francês não 
designa uma cidade, mas um grupo de prédios destinado para um mesmo fim, uma comunidade de indivíduos ou 
uma parte do centro histórico de uma cidade (http://www.cnrtl.fr/definition/cité) Acesso em 3 jun. 2015.
117 FRANCASTEL, Pierre. Art et Technique aux XIXe e XXe siècles. Paris: Gonthier, 1964, p. 34-35.
118 CHOAY, Françoise. Transmondia. Urbanisme. Paris, n. 282, p. 36-42, 1945.
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As Unités d’Habitation de Le Corbusier [...] visam a fazer a urbanística entrar na arqui-
tetura comprimindo toda uma cidade num só edifício e bloqueando assim, pela sua 
duração, o desenvolvimento histórico de uma comunidade. Como nos colossais arran-
ha-céus americanos, a arquitetura, em vez de dissolver-se no planejamento urbanísti-
co, torna a coagular-se no bloco.

Tão numerosos quanto os críticos são os pesquisadores ainda consagrados ao estudo técnico e estético da 

Unité de Grandeur Conforme marselhesa; quiçá Jacques Sbriglio tem sido um dos mais engajados deles, 

ao cogitar sobre as diferentes leituras da obra, que vão da implementação das doutrinas corbusianas, até 

o dramatismo e a complexidade na interação de sistemas até agora inusitados: por exemplo, os pilotis 

no térreo constituem uma espécie de hipostilo aberto que libera a porção de terreno ocupada pelo imóvel 

para sua integração com o parque vizinho. A relevância dos pilares na gestação das novas dinâmicas e das 

maneiras de apropriação do espaço público nas cidades não era um tema novo (o franco-suíço o expôs 

claramente durante as suas palestras argentinas), mas, para Tafuri (1978, p. 142-143, tradução nossa): 

“ao contrário dos projetos dos anos 1920-1930, aqueles elaborados para os prédios comunitários dos anos 

trinta empregam a alegoria de maneira inovadora: os primeiros aludem à contemplação de um sistema 

compositivo baseado nas sínteses que impõem uma ordem autre do que os objetos fragmentados; os 

segundos evidenciam a ineficácia dessa tentativa, limitada apenas à escala do objeto arquitetônico. Se os 

primeiros são composições, os segundos são montagens [...]”.

Em compensação, a disposição de pilotis no térreo, no caso mediterrâneo, configuraria uma ordem 

“clássica”, em palavras de Monnier (2002, p. 28). Com a virtude escultórica e as proporções monumen-

tais da colunata marselhesa, Le Corbusier caminhava para a criação de uma linguagem (ou de um estilo, 

como apontado na tese de Verde Zein, 2005): aquele do “béton brut”. O franco-suíço já tinha usado o 

adjetivo francês brut – escuro, imperfeito, embrionário – em textos de L’Esprit Nouveau, ao descrever 

elementos e sensações nas vanguardas artísticas parisienses das primeiras décadas do século 20 (GAR-

GIANI; ROSELLINI In: SBRIGLIO, 2013b, p. 176), como reação à Neues Sachlichkeit pregoada pela arqui-

tetura do norte europeu. A esse respeito, no verbete do projeto, publicado no quinto volume das Œuvres 

Complètes (1946-1952), Le Corbusier (1953, p.190, tradução nossa) narrou uma anedota acontecida 

durante a inauguração do imóvel:

Quantos visitantes (particularmente os suíços, os holandeses e os suecos) me falavam: 
“Sua casa é bela, mas foi muito mal executada!”. Respondi-lhes: “Vocês, que foram 
visitar as catedrais, os castelos, vocês não observaram as pedras brutalmente esculpi-
das, os defeitos declarados que temos explorado habilmente?”

Entre as vozes de protesto contra a estética brutalista da unidade, surpreende aquela do discípulo e sócio 

carioca de “Corbu”, Lucio Costa (apud MONNIER, 2002, p. 54, tradução nossa): “[...] estava impressio-

nado e protestava, falando que era um absurdo erigir tal massa de concreto, essa coisa pré-histórica, 
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um procedimento tão primitivo, quando, na verdade, o concreto armado pressupõe uma especulação 

intelectual, economia [...]”. Não surpreende que Le Corbusier se atribua a invenção do termo brutalismo, 

a partir de um episódio acontecido no canteiro da Unité que, segundo Gargiani e Rosellini119 (In: SBRIGLIO, 

2013b, p. 153) poderia se tratar da única intervenção relevante de Le Corbusier durante a execução do 

imóvel, sua primeira obra em concreto rústico aparente (antes apenas visível nos pilotis da Fundação Suíça 

de Paris)120. O tema foi aprofundado por Sbriglio como curador da exposição Le Corbusier et la question 

du brutalisme, apresentada em Marselha no outono de 2013. 

Além dos moldes de madeira para o concreto e da adição de grânulos grossos, pedacinhos de mo-

saico e conchas marítimas, a textura brutal da superfície é conferida pela presença de largas juntas entre 

painéis pré-moldados (10 cm), que absorvem as falências estruturais dos elementos de betão. A dimensão 

tátil da Unidade é acrescentada pela disposição de peitoris em transenna nas loggias e pela criação de 

baixos-relevos121 – outra homenagem à expressão artística nas arquiteturas da Antiguidade – com a figura 

humana do Modulor e das suas séries vermelha e azul. Por sua vez, gravuras com dioramas baseados 

em ilustrações de La Ville Radieuse, explicam o corte de cada célula. Isto como prematura tentativa de 

síntese artística (Gesamtkunstwerk), reafirmada com o Pavilhão da Porte Maillot em 1950 e consolidada 

nas obras de Chandigarh.

Desenvolvido no seio da Ascoral desde 1945, mas imaginado por Le Corbusier em 1935, o Modulor é 

um instrumento de composição inspirado na medida meia do homem europeu (1,83 m, que substituiu o 

padrão francês de 1,75 m) e na série matemática de Fibonacci, cujos primeiros resultados e aplicações 

foram inseridos pelo arquiteto no volume homônimo de 1950. Essa ferramenta, patenteada e elogiada, 

entre outros acadêmicos de renome, por Albert Einstein, tentava fugir do abstrato sistema métrico-deci-

mal, que nasceu na própria França. A aplicação do Modulor no prédio marselhês foi rigorosa tanto para os 

traços reguladores gerais da obra quanto para o design da mobília (daí o sobrenome “Unidade de tamanho 

conforme”); em compensação, não foi levada em conta no dimensionamento de muitos dos elementos 

estruturais de maior porte.

119 É impossível retomar as inúmeras imperfeições do concreto: então, ele afirmou uma visão estética do concreto 
aparente, aquela do ‘concreto bruto’. [...] Foi mediante a granulometria que Le Corbusier diferenciou os painéis 
do revestimento – cuja superfície é furada pelas gravuras –, das estruturas intermediárias – que, na contramão 
do concreto, são mais lisas e o mais homogêneas possível” (GARGIANI; ROSELLINI In: SBRIGLIO, 2013 p. 177, 
tradução nossa).
120 “Enquanto ainda constroem-se as fundações, Rosenberg constata alguns defeitos na preparação do concreto 
[...] o funcionamento defeituoso dos vibradores que, na sequência, deixam de ser usados; a ausência dos controles 
técnicos durante a execução (não há amostras); a armadura em aço que foi afundada aleatoriamente nos poços 
das cimentações. [...] Durante outra visita ao canteiro, no começo do mês de junho, os engenheiros comprovaram 
defeitos na execução da mistura e na disposição das barras da armadura. Além disso, as análises das amostras 
revelaram a resistência fraca do concreto, por conta dos agregados de granulometria reduzida, escolhidos em 
função do grano do paramento” (GARGIANI; ROSELLINI In: SBRIGLIO, 2013b, p. 155; 159; 161, tradução nossa).
121 Le Corbusier, inclusive, quis criar, no começo, uma estola revestida de bronze, por baixo do solo artificial, à 
maneira dos templos gregos (GARGIANI; ROSELLINI In: SBRIGLIO, 2013b, p. 166).
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Além da rugosidade, as colunas do térreo, como a escadaria de emergência na fachada norte122 e a mar-

quise do acesso, caracterizam-se pela sua sinuosidade volumétrica, antecipando a maleabilidade extrema 

do concreto em projetos como a capela de Ronchamp e o Pavilhão Phillips. No caso da marquise, autô-

noma em relação à integralidade da estrutura, Sbriglio (2013a, p. 61) reconhece sua função simbólica na 

mediação entre o grande bloco habitacional e a natureza circundante. A experiência sensorial, no exterior 

da Unidade de Marselha, também envolve o estímulo visual gerado pela policromia das suas fachadas. 

Trata-se de um tema intimamente ligado à ação de Le Corbusier como pintor e que, no que diz respeito à 

arquitetura, conheceu uma primeira época com as cores pastéis ao interior das suas villas nos anos 1920, 

classificadas e divulgadas no “teclado de cores”: uma paleta criada para a fábrica de pinturas Salubra, em 

Basileia (1931). Sua transição para tons mais intensos (conseguidos mediante o emprego de um verniz 

americano chamado Maitrol) e sua irrupção nas fachadas principais do prédio estariam primeiramente jus-

tificadas pela necessidade de camuflagem das inúmeras imperfeições do concreto (GARGIANI; ROSELLINI 

In: SBRIGLIO, 2013b, p. 173). Segundo essa hipótese, o mestre novamente lançava mão de uma estraté-

gia da arquitetura clássica grega: os refinamentos óticos. Para Gargiani e Rosellini (In: SBRIGLIO, 2013b, 

p. 174), a escolha das superfícies a colorir e dos seus tons obedeceria mais a uma questão semântica: 

a dialética entre estrutura e vedação. A necessidade de identificar cada apartamento à distância, de lhe 

fornecer uma identidade particular, seria outra justificativa para a multiplicidade de cores. Ao interior da 

célula, pelo menos oito tons diferentes foram aplicados.

Ao penetrar o prédio e travessar o hall à americana, uma escadaria menor nos eleva até o sol artifi-

ciel, de altura menor (2 m) e função 100% técnica. Em contraste, no nível imediatamente superior, aparece 

a primeira de sete ruas aéreas – duas dessas mais largas, nos níveis 7 e 8123, por conta da presença de 

locais comuns –, princípio fundamental da teoria das Villes Radieuses. Essas rues incluso chegariam a se 

articular com a Regra das 7V, ajustada pelo ateliê posteriormente, no Plano Piloto de Bogotá (SBRIGLIO, 

2013a, p. 68). As ruas, que reiteram o caráter urbano no interior do imóvel, seriam totalmente públicas: 

nessas, aconteceria a distribuição de mercadorias domésticas e de correios, depositadas aos destinatários 

mediante uma janelinha acessível tanto do interior quanto do exterior do apartamento (ideia tirada do 

sistema de distribuição alimentar na Cartuxa de Ema). Como nas fachadas, a policromia das portas visa a 

identificação de cada uma das células, germes da proposta e corações das famílias. Tudo isso reforça a 

concepção do apartamento como uma “casa no ar”, que Le Corbusier começou a desenvolver em 1924 

com os Immeubles Villa. Contudo, existia uma diferença ideológica abismal entre esse antecedente e as 

células da unité: as primeiras eram uma iniciativa corbusiana sem ligação a um encargo específico, ainda 

menos de caráter social, com uma superfície exagerada dos apartamentos e eventuais custos elevados de 

construção das suas loggias (MONNIER, 2002, p. 23).

122 Na fachada oposta, isto é, a sul, Le Corbusier pretendia suspender dois suportes para uma decoração escultórica, 
uma mulher, à maneira do friso do Parthenon.
123 Segundo Sbriglio (2013a, p. 97), as críticas à decisão de Le Corbusier de dispor em altura essas ruas vieram 
porque pensou-se que obedeciam a uma questão simplesmente estética, relativa à composição da fachada. 
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A concepção corbusiana da família não é propriamente moderna, na medida que os papeis de cada 

um dos seus membros não seriam alterados. No entanto, depurar-se-ia, ao reduzir o número ideal de 

crianças (e, por tanto, a superfície das diferentes instâncias da moradia, perseguindo a materialização da 

Existenzminimum124) a duas, facilitando as tarefas domésticas da mulher; fornecendo ao lar uma “cozinha 

laboratório” (as cozinhas de Frankfurt125), extremamente pequena, e eliminando as áreas para o pessoal 

do serviço – um protesto contra a estrutura familiar burguesa, ainda que mais leve do que os condensa-

dores sociais criados pelos soviéticos (SBRIGLIO, 2013a, p. 71). Por incrível que pareça, essa vontade de 

democratização da família francesa já era perceptível na concepção de casas tão nobres quanto a Villa 

Savoye, onde a diferença entre o percurso dos proprietários e dos empregados desapareceu em benefício 

de uma única promenade architecturale.

A seção transversal de cada apartamento marselhês, ilustrada na fachada dessa e das outras Unités 

executadas, dava conta do edifício como bouteiller (contentor de garrafas) – uma trama tridimensional de 

4,19 m de lado; estrutura camuflada ao interior pelos dutos das instalações técnicas, cujas peças “pode-

riam, um dia, ser fabricadas na oficina, elementos descompostos montados do lado do canteiro (ou mes-

mo do edifício) e, por meios de elevação eficazes, serem abrigadas por outra estrutura” (LE CORBUSIER, 

1953, p. 185, tradução nossa). A expressão externa dessa estrutura reticular resulta inédita, se comparada 

com a continuidade das lâminas horizontais VR (imóveis à redent) propostas na Ville Radieuse (MONNIER, 

2002, p. 28) e o protótipo bloco de casas emparelhadas, edificado na Weissenhof de Sttutgart. Por fim, o 

vinho contido pelas garrafas equivale às próprias famílias abrigadas pelos apartamentos.

Além da sua distribuição e relativa autonomia estrutural – as células tiveram que ser montadas in 

situ, e não conectadas, como almejado pelo mestre (SBRIGLIO, 2013a, p. 75) –, cada um desses aparta-

mentos caracterizar-se-ia pela sua condição “traversante”, isto é, por entrar em contato com ambas as 

fachadas longitudinais do prédio, abraçando as ruas corredor na seção, e gerando três sub-níveis tipo. 

Embora formulasse esse esquema para garantir a ventilação cruzada nas moradias, Le Corbusier incremen-

tou a performance acústica e climática dessas usando vidro duplo nas janelas e nas caixas de plumo, nos 

interstícios do bouteiller. Para a ventilação, desenvolveu o conceito de respiration exacte, hoje equivalente 

à ventilação mecânica controlada, regulando e umidificando o ar que circula no espaço (sistema instalado 

por “Corbu”, pela primeira vez, no Centrosoyus de Moscou). Esse mecanismo foi apresentado em La Ville 

Radieuse (LE CORBUSIER, 1933, p. 144) como pedra angular na urbanização das cidade contemporâ-

neas; no caso marselhês, seu funcionamento levou prejuízo pelo material que os pedreiros jogaram pelos 

dutos (SBRIGLIO, 2013a, p. 134).

124 Cf. L’élément biologique: la cellule de 14 m2 par habitant (In: LE CORBUSIER, 1935).
125 A questão do design no equipamento doméstico, publicitada pelo CIAM II de Frankfurt, é inerente ao discurso 
sobre a tecnicidade de Sigfried Giedion, estudado e criticado pelos colaboradores colombianos da Rue de Sèvres, 
nas aulas de sociologia da Arte ministradas por Pierre Francastel. Na edição especial sobre Marselha da revista 
Le Point, Le Corbusier (1947, p. 13-14) disse: “Hoje não há mais empregadas domésticas em nenhum lugar 
do mundo, em nosso país, a crise da casa está aberta [...]. A antiga tradição [...] revivida pelo florescimento do 
maquinismo e disponibiliza, precisamente, as técnicas, as máquinas e a organização” (tradução nossa).
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Com certeza, os elementos instalados na unidade mais efetivos para a proteção contra o inclemente sol me-

diterrâneo não são mecânicos: trata-se dos profundos brise-soleils que confinam as loggias126 (varandas de 

4 m de largura e 1,45 m de profundidade, dimensões equivalentes aos pátios dos Immeuble Villa). A inclusão 

de brises que, na verdade, em 1945, não representava novidade nenhuma na arquitetura moderna – o MES 

do Rio de Janeiro é um claro exemplo –, foi uma das primeiras certezas de Le Corbusier para a proposta de 

Marselha. Esses quase não sofreram alterações ao longo do desenvolvimento do dossiê, com exceção das 

lamas horizontais das ruas públicas, que apenas fazem um papel compositivo (SBRIGLIO, 2013a , p. 107).

No que tange ao programa, a distribuição das diferentes funções no lar aconteceria ao redor da 

cozinha/sala de jantar, integrada ao salão que, por sua vez, permite a prolongação de sua superfície para 

o exterior através da abertura do pano de vidro entre a loggia e o espaço social do apartamento, de altura 

dupla (3,66 m, seguindo o Modulor). A ideia de integração espacial é capital no espírito dessas células e 

apresenta-se também no segundo andar, viabilizando a unificação dos quartos das crianças, separados 

só por um painel-louça deslizante. Para ganhar espaço, divisórias/armário (storage walls) também foram 

instaladas127. Embora se tratassem de apartamentos maiores do que a maioria das HBM oferecidas pelo 

MRU, cada centímetro cúbico devia ser aproveitado ao máximo, especialmente nas moradias com menor 

superfície. Tanto nessa, quanto nas outras unités, existia mais de um tipo de apartamento, cuja largura 

se ajusta aos padrões previamente estabelecidos pelo Modulor: suas áreas variavam em função da quan-

tidade de alcovas (entre duas e quatro), com exceção das células de solteiros, e possuíam superfícies 

equivalentes às do quarto dos hóspedes nos apartamentos maiores – de um único andar e 37 m2 – e às 

dos quartos para o hotel, que acolheriam os visitantes das famílias moradoras (15 m2). As segundas or-

denavam-se semelhantemente à Fundação Suíça, com um hall e um banheiro coletivo. 

O grande terceiro capítulo na formulação da Unité era seu terraço-jardim, que, junto aos pilotis, re-

editava poderosamente um dos cinco pontos para uma arquitetura moderna. Tratava-se de um campo de 

experimentação para inéditas pesquisas plásticas, de caráter mais íntimo, graças aos itens do programa 

vinculados à quarta função da cidade moderna segundo Le Corbusier: o cultivo do corpo e do espírito. 

A creche, a academia e o auditório ao ar livre (uma das primeiras tentativas de materialização do teatro 

espontâneo corbusiano), estavam abertos para toda a comunidade do bairro Michelet e não apenas para 

os moradores da Unité. Mas, além das experimentações escultóricas128, cada um dos volumes de caráter 

126 “[…] em Marselha, é evidente que o brise-soleil real trabalha ao invés do brise-soleil teórico: na configuração 
leste-oeste, a logia [sic] mal permite ao sol entrar no inverno e protege pouco no verão. No verão, com as 15 horas 
solares, a logia [sic] apenas protege a metade da fachada oeste, expondo a outra metade aos raios mais quentes 
da tarde. Pelo contrário, no inverno, pela tarde, mais da metade da fachada está à sombra da logia [sic]” (CORRÊA; 
ANZOLCH; PEDROTTI, 2015, p. 1492, tradução nossa).
127 São conhecidos vários estudos sobre o tema do design industrial na Unidade, a contribuição de Charlotte 
Perriand e o protótipo n. 1 de cozinha, apresentado no Salon des Arts Ménagers de Paris, em 1950. Jean Prouvé 
também contribuiu, projetando a escada metálica das células. A manufatura madeireira de Charles Barberis 
executou essa empresa.
128 “A escolha de um pedreiro sardo, ao qual o arquiteto confiou a modelagem dos volumes do jardim das crianças, 
permite a Le Corbusier acrescentar elementos plásticos imprevistos” (MONNIER, 2002, p. 59, tradução nossa).
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técnico – as chaminés e a caixa do elevador – participa na criação de uma paisagem artificial que dialoga 

com o poético entorno mediterrâneo: o horizonte marítimo; o maciço de L’Estaque. Trata-se de uma peça 

de teatro grego129 que recria experiência pessoal corbusiana na Acrópole de Atenas.

A Unidade de Habitação de Marselha também consistiu num paradigma no que diz respeito à or-

ganização e à metodologia da equipe de trabalho – não precisamente a mais eficiente130 – instaurando 

uma etapa épica do ateliê da Rue de Sèvres e do seu satélite técnico marselhês: o ATBAT131. Le Corbusier 

possuía uma experiência prévia similar, como conselheiro técnico da Société d’application du béton armé 

(SABA) entre 1917 e 1919 e, já instalado no seu primeiro escritório da Rue d’Astorg, como diretor da 

Société d’entreprises industrielles et d’études: uma pequena indústria de tijolos de cimento, cuja operação 

encerrou-se em 1921 (DE JARCY, 2015, p. 70).

O diretor dos trabalhos de Marselha pelo ATBAT, Marcel Py, explicava que o processo industrializado de 

construção do imóvel pressupunha a ereção de quatro entidades estruturais independentes, separadas por 

três grandes juntas de dilatação (SBRIGLIO, 2013a, p. 123). Isso com o alvo de completar a obra em um 

tempo recorde de 12 meses; objetivo não atingido (a obra desenvolveu-se em cinco anos), entre outros 

motivos, por causa do caráter artesanal do canteiro – muito longe da visão de “cadeia de montagem” 

enxergada por Le Corbusier. O próprio Ministro da Reconstrução nesse momento, e terceiro envolvido no 

projeto, Jean Letorneau, retirou parte do seu apoio econômico, irrompendo nos processos de pesquisa e 

suscitando o perigo da não conclusão do projeto132.

129 Cf. BONILLO, Jean-Lucien. Le thêatre au quotidien: note sur le dispositif scénographique du toit terrasse de l’Unité 
d’Habitation de Marseille. Massilia: Annuaire des études corbuséennes, Paris, n. 130, 2012.
130 “Para L.C. [sic], foi uma prova insuportável e ainda, com algo de amargura, evocaria, até o final da sua vida, essa 
experiência marselhesa através da qual caíram vários mitos que ele contribuiu a forjar desde o começo da sua 
carreira” (SBRIGLIO, 2013a, p. 121, tradução nossa). “De alguma maneira, a sua fé na indústria traiu-o” (SBRIGLIO, 
2004, p. 228, tradução nossa).
131 “A eficiência do ATBAT, coerente com o caráter artesanal e tradicional do canteiro, será considerável no estudo 
e no ajuste de inúmeros desenhos (dois mil setecentos e oitenta e cinco!) que o projeto precisa; foi a coordenação 
de Le Corbusier, pouco presente em Marselha e, às vezes, ausente da França por períodos mais ou menos longos, 
o ponto fraco do sistema” (MONNIER, 2002, p. 51-52, tradução nossa). 
132 “Em julho de 1948, o plano de levantamento nacional induz a drástica redução do gasto público e a Unidade já 
era denunciada como um abismo financeiro. O ministro então pensa em parar a experiência, terminando apenas os 
dois primeiros lances, cujo canteiro está em andamento, localizados na parte norte do terreno” (SBRIGLIO 2013a, 
p. 131, tradução nossa). 
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1.3.3. 
Terceiro Horizonte: 

habitações sociais e mudança de linguagem. Mise au point

Entre 1933 e 1960, além da Unité de Marselha, no Ateliê Le Corbusier projetaram-se 11 unidades habi-

tacionais, inseridas em operações urbanísticas de maior escala, visando a descentralização do território 

francês. Esses exemplares obedeceriam aos preceitos gerais instaurados pelo prédio mediterrâneo, com 

rasgos individuais derivados das circunstâncias específicas de cada encargo; cada unidade resultaria em 

uma atualização – mise au jour – de sua predecessora. Daí que a aproximação de Le Corbusier ao tema 

da moradia social, nos anos subsequentes à concepção da Cité Radieuse, se concentrasse no aperfeiçoa-

mento desse protótipo. Gérard Monnier (2002, p. 10-11), que também se dedicou ao estudo da série de 

unidades corbusianas executadas, aponta a discussão sobre o estabelecimento dessas como nova tipo-

logia arquitetônica, decorrente das pesquisas do franco-suíço na década de 1920. Isto privilegia o lugar 

historiográfico da criação de tipos genéricos como vontade primordial da arquitetura moderna e dos seus 

mestres, confrontados a encargos excepcionais que conferem ainda maior significado à sua obra.

Argan é ainda mais específico ao falar do papel da indústria da construção civil na constituição de 

novas tipologias, com influência no posterior desenvolvimento de um repertório formal. Em compensação, 

as arquiteturas modernas ligadas a programas mais particulares, tentariam fugir da tradição tipológica e 

mesmo gerar contra-tipos. O debate sobre tipo e modelo, iniciado no século 18 por Quatremère de Quin-

cy133, foi retomado pelo italiano em relação ao papel da indústria na criação tipológica: 

Em todo projeto arquitetônico há portanto um aspecto tipológico: seja no sentido de 
que o arquiteto busca conscientemente aproximar-se de um tipo ou se afastar dele, 
seja no sentido de que toda obra arquitetônica visa, definitivamente, a colocar-se como 
um tipo [...] Nem se pode emitir um juízo de ser ou não ser sobre algo que não é ou é 
apenas uma das infinitas cópias que repetem um arquétipo que, por sua vez, é apenas 
uma hipótese operacional (ARGAN, 2000, p. 70; 68).

No caso corbusiano, a raiz da pesquisa tipológica estaria na formulação das casas Dom-Ino; daí que para 

Tafuri, tipologia e tecnologia, nesse contexto, sejam sinônimos, viabilizando sua reprodução: 

133 No seu Dicionário Histórico, De Quincy (apud ARGAN, 2000, p. 66) refere-se à palavra "tipo" como algo que: 
“[...] não representa tanto a imagem de uma coisa a ser copiada ou imitada perfeitamente quanto a ideia de um 
elemento, entendido segundo a execução prática da arte, é um objeto que se deve repetir tal qual é; o tipo é, pelo 
contrário, um objeto segundo o qual qualquer pessoa pode conceber obras que não se assemelharão em nada entre 
si. Tudo é preciso e dado no modelo; tudo é mais ou menos vago no tipo”.
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O Immeuble Villa configura essa concatenação [até os grandes planos de urbanização], 
enquanto o Pavilhão do Espírito Novo é uma demonstração palpável da possibilidade 
implícita na tipologia. Porém, a reprodutibilidade tipológica não implica renúncia nenhu-
ma: pelo contrário, o cumprimento e a utilização do objeto admitem a flexibilidade do 
seu programa (TAFURI, 1978, p. 135, tradução nossa).

Por sua vez, Monnier (2002, p. 21) duvidou do exemplar marselhês como modelo suscetível de idêntica re-

produção, pois careceria das regras específicas para o convívio comunitário, existentes no exemplar origi-

nal (a Cartuxa de Ema). Para verificar isso, precisa-se de uma revisão de todas as propostas subsequentes. 

A projeção da segunda unidade corbusiana, em Rezé-les-Nantes, aconteceu de maneira quase simultânea 

à inauguração do prédio mediterrâneo e, graças ao modelo de propriedade cooperativa (o encargo veio 

da associação La Maison Familiale), Le Corbusier (apud SBRIGLIO, 2013a, p. 150, tradução nossa) disse: 

“Nantes é a consagração de Marselha porque nasceu da demanda espontânea de usuários reunidos e 

animados por magníficos homens de fé e coragem”. A equipe de Rezé usufruiu da experiência do canteiro 

precedente para acelerar o processo construtivo que, neste casso, durou somente 18 meses134. 

A segunda unidade também teve uma recepção ruim por parte de alguns especialistas e proprie-

tários, que não quiseram ocupar os apartamentos. Em compensação, o processo de construção, em Rezé, 

foi muito mais eficiente e admirado do que aquele da unité predecessora. O orçamento era significativa-

mente menor, pelo qual houve sacrifícios no tamanho135 e nas especificações do isolamento acústico das 

células (que desapareceria totalmente na unidade de Briey), bem como na composição do programa geral 

do prédio, que não incluía mais os serviços comuns na rua interna e que apenas considerou a construção 

da creche no terraço. Também a dimensão da retícula básica é menor (3,66 m) enquanto o sistema 

esquelético Dom-Ino foi substituído por voiles ou "véus" de concreto (sistema que também adotou nas 

unités de Firminy e Briey e no qual aprofundaremos posteriormente) e por enormes pilares em “V” (lances 

internos) e em “M” (lances externos). Por fim, a presença de uma antiga pedreira no lote permitiu a criação 

do pequeno lago, em contato direto com alguns dos pilotis. Consideradas essas diferenças entre ambos 

os exemplares e o fato do nascimento de um tipo estar condicionado, segundo Argan (2000, p. 66), à 

preexistência de um grupo de edifícios com evidente analogia formal e funcional (resposta a um conjunto 

de exigências ideológicas, religiosas ou práticas), podemos afirmar que a Unidade de Rezé oficializa o 

nascimento do tipo unité.

A terceira unidade habitacional foi construída em Berlim, instituindo o episódio mais polémico da série, 

como aprofundaremos na seção consagrada à participação de Augusto Tobito no ateliê. Maior do que 

134 Uma prova disso é a mensagem de parabéns que Gauducheau (apud MONNIER, 2002, p. 102, tradução nossa) 
deu a Le Corbusier:  “Não há erros, é um resultado extraordinário devido à qualidade dos jovens responsáveis desse 
assunto, aqueles do 35 da rue de Sèvres”.
135 “A redução da espessura do prédio (em relação a Marselha) praticamente suprime o vazio do salão, reduzido 
a um vão sobre a escada interna, espaço intermediário entre a parte meia dos sanitários e o quarto principal” 
(MONNIER, 2002, p. 108, tradução nossa).
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sua antecessora, essa constitui um elo de outra experiência construtiva de Le Corbusier na Alemanha, 

no quadro da exposição da Weissenhof em Sttutgart. Disposto em um terreno afastado da amostra do 

urbanismo e arquitetura modernos em Hansaa Viertel (Charlottenburg), o encargo teve mudanças radicais 

em relação às unités francesas, privilegiando a construção de apartamentos para solteiros, de apenas um 

andar e com um pé direito maior (2,5 m). Também o efeito da policromia mudaria com a aparição de duas 

cores, divididas pela diagonal, sobre uma única superfície das loggias. Apesar disso, o exemplar alemão 

também teria contribuído à consolidação do tipo unité, se levarmos em conta que, segundo Argan (2000, 

p. 69, tradução nossa): 

O tipo [...] não é uma forma definida, mas um esquema ou um projeto de forma; ele 
resulta da experiência de formas [...] artísticas, mas esvaziadas daquilo que é seu es-
pecífico valor formal ou artístico [...] O tipo se configura assim como um esquema 
deduzido através de um processo de redução de um conjunto de variantes formais a 
uma forma-base comum.

Briey-en-Fôret, parte das operações urbanas previstas para o novo bairro Neuve-Ville em Briey (região mi-

neira da Lorraine), seria a quarta unidade corbusiana erigida na Europa e a terceira na França. Sua condição 

quase camponesa (por não ter sido adotado o plano de Georges-Henri Pingusson, a Unité ficou isolada do 

centro histórico da cidade e imersa no bosque), paradoxalmente, materializaria o ideal da Ville Radieuse, 

ao estar apenas rodeada pelas três alegrias essenciais para o ente humano: soleil; verdure; lumière. Uma 

espécie de Cidade Verde136, apelando ao termo usado pelo próprio arquiteto para se referir ao seu plano 

urbano para Moscou (1930), na “Atmosphère Moscovite” (posfácio de Précisions; LE CORBUSIER, 1930, 

p. 264). Nesse texto, expôs a proposta para habitações de fim de semana, do lado da capital russa: “Aqui, 

deve ser o campo, a natureza, e nada dos fenômenos urbanos da grande cidade” (tradução nossa). Além 

de se tratar de um projeto politizado137, os futuros moradores rejeitaram o prédio de Briey. Isto, junto à crise 

econômica do setor mineiro francês, suscitou o progressivo abandono do imóvel, em 1966, apenas reabi-

tado na década de 1980 (MONNIER, 2002, p. 132). Finalmente, o programa não considerou a construção 

de nenhum dos itens do terraço que já funcionavam em Marselha. 

136 Mais do que hospedagens de fim de semana, as moradias da Ville Verte são descritas por Cohen (apud MONNIER, 
2002, p. 29-30) como uma “casa de saúde proletária modelo, onde os operários de Moscou e, até um ponto 
específico, da região, pudessem bem morar (de maneira permanente), bem passar ali alguns dias de descanso [...] 
etapa para a proposição de serviço público do habitat” (tradução nossa).
137 “[...] o projeto sofreu rapidamente os efeitos da instabilidade política e da alternância eleitoral. A unidade de 
Briey foi, do começo, um projeto ‘sob influência’: os eleitos do conselho geral e do conselho municipal não param 
de propor modificações no programa, tentando influenciar do exterior aos empreiteiros” (apud MONNIER, 2002, 
p. 142, tradução nossa).

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 159



A última das unidades executadas, a de Firminy (talvez a mais austera da série; Fig. 21), foi inaugurada 

quase dois anos depois da morte de Le Corbusier. Nenhum latino-americano contribuiu diretamente na sua 

projeção, que foi dirigida, depois da desaparição do mestre, por André Wogenscky. Apesar da polêmica 

que ainda hoje existe pela autoria da obra – decisões do ancien da Rue de Sèvres durante sua construção 

teriam alterado significativamente a proposta original –, assim que concluído o anteprojeto básico da Uni-

dade de Firminy, Le Corbusier (apud SBRIGLIO, 2013 a, p. 154, tradução nossa) disse: “Parto para a Índia 

contente dos estudos que foram elaborados para Firminy. Acredito que é uma mise au point [grifo nosso] 

suficientemente decisiva de Marselha”. 

Tanto Briey quanto Firminy pertenciam a um planejamento maior, como o restante das unidades 

projetadas mas não executadas: Firminy-le-Vert seria um novo bairro popular na periferia de Saint-Étienne. 

Essa situação reiterou-se em várias das propostas não construídas do ateliê parisiense, desde o começo 

dos anos 1950: o bairro Rotterdam em Estrasburgo (1951) e uma Cidade Verde em Meaux (1957), com a 

contribuição fundamental, respetivamente, do colombiano Reinaldo Valencia e de Augusto Tobito; implan-

tação de unidades isoladas em Boé (1958; Fig. 22); Brétigny (1960; Fig. 23); Tours (duas unidades, 1960; 

Fig. 24); Roussillon (1960; Fig. 25) e Villacoublay (1960; Fig. 26). Novos setores de habitação para centros 

de cidades consolidadas de além-mar iriam contar com unidades de Tamanho Conforme (esboçadas por 

Salmona para o projeto de Bogotá). No caso de Meaux – cujo projeto não se construiu, mas forneceu as 

bases para a construção do bairro La Pierre-Collinet, na década de 1960 – lançar-se-ia mão de um sistema 

metálico estrutural, que facilitaria a produção industrializada das células; bem como a concepção de mo-

radias mínimas (volumes alveolares habitáveis).

Figura 21: Creche no terraço da Unidade de Habitação de Firminy, em 
2013.

Fonte: a autora.
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Figura 22: Planta de localização, Unidade de Habitação em Boé, 1958. Fonte: FLC 24094.

Figura 23: Plano de massas, Unidade de Habitação em Brétigny, 1960. Fonte: FLC 31161.
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Figura 24: Planta de localização, Unidades de Habitação em Tours, 1960. Fonte: FLC 18053A.

Figura 25: Plano cadastral para Unidade de Habitação em Rousillon, 
1960.

Fonte: FLC 18043.
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Segundo Sbriglio (2004, p. 183), a intenção das pesquisas corbusianas ao redor das unidades de habitação, 

por cima da produção serializada, era contribuir como tipo arquitetônico para a criação de um novo urba-

nismo, cuja ideia chave era a clara segmentação funcional das cidades. Com certeza, a função ”trabalhar” 

tinha um papel de destaque na maioria dos casos, incorporando Centros Cívicos que abrigariam as ativida-

des de caráter público-administrativo. O “habitar” também aparecia sempre como prioridade, não apenas 

por conta da ereção de uma ou de várias unités, mas de bairros de baixa densidade habitacional, lançando 

mão dos protótipos de casas em projetos urbanos datados da década de 1930 (tipo Une Maison Un Arbre 

para Barcelona; Fig. 27) e 1940 (casas type Rochelle, no quadro da reconstrução da cidade homônima); a 

serem reproduzidos massivamente. Paradoxalmente, e ainda que apenas ficassem no papel, foram nesses 

protótipos, e não nas unidades, que Le Corbusier conseguiu introduzir e aperfeiçoar sistemas compositivos 

baseados no padrão 2,26 m: o próprio plano diretor para Bogotá; Neuve-Ville (Briey); Hem (Roubaix) e La 

Rochelle (projeto experimental). A aparição de um modelo de casa de apenas um andar, intitulado Rez-de-

Chaussée não ecoaria exclusivamente a experiência de Barcelona, reduzindo sua superfície, mas a própria 

tipologia formal das “Murondins” (mais “tradicionais”, com teto inclinado e jardim). 

Figura 26: Plano de massas, Unidade de Habitação em Villacoublay, 
1960.

Fonte: FLC 24283B.
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Figura 27: Axonometria Lotissement Barcelone, “Une Maison un Arbre”, 
1931.

Fonte: FLC 13264.

Figura 28: Residência na Fazenda Peyrissac, Cherchell (Argélia), 1942. Fonte: FLC 29991.
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De natureza urbana divergente, ao se tratar de uma cidade oriental nascida do zero, as habitações sociais 

projetadas por Le Corbusier para Chandigarh obedeciam a uma lógica mais próxima a riscos precedentes, 

como as casas Monol e a residência para M. Peyrissac (Cherchell, 1942; Fig. 28). Sem um caráter urbano, 

ambos os projetos lançariam mão de abóbadas pré-moldadas de concreto. As casas para peões da capital 

do Panjabe também não foram executadas; em compensação, a arquitetura institucional imaginada e 

construída por Le Corbusier para essa cidade daria início ao caminho prosseguido pelo ateliê durante sua 

Étape 72, conclusão de uma “procura paciente” e muito longa.

1.3.4. 
Quarto horizonte: 

objetos singulares ou arquiteturas à réaction poétique

As obras finais da Rue de Sèvres têm sido relacionadas ao conceito corbusiano de “espaço inefável”, em 

referência a lugares impossíveis de descrever. Em 1961, falando no canteiro do convento de Sainte Marie 

de La Tourette, Le Corbusier recordava sua própria definição do termo, que emitiu, pela primeira vez, em 

1945, em um artigo de L’Architecture d’Aujourd’hui: “Sou o criador da expressão ‘espace indicible’ 

que é uma realidade descoberta no meio do caminho. Quando uma obra está na sua máxima intensidade, 

proporção, qualidade de execução, de perfeição, se produz o fenômeno do espaço inefável: os lugares 

começam a resplandecer” (LE CORBUSIER apud LUCAN In: SBRIGLIO, 2013, p. 108, tradução nossa). Tafuri 

(1978, p. 351, tradução nossa) define essa qualidade espacial com suas próprias palavras: 

O “espace indicible”, aquele que não pode ser mostrado, que [...] não fornece informações. 
Uma abóbada de cimento, destacada de uma metafísica dialética formal: [...] arcaicos, 
povos argelinos, cavidades orgânicas evocam espaços envolventes dos quais emerge um 
encontro de fluxos [...] isolando cada um dos episódios [perda de um foco único].

A preeminência dessa expressão, nessa etapa do ateliê, determinou a adoção de um novo vocabulário 

para aludir aos seus processos compositivos: cadence [cadência] (usado pelo próprio Le Corbusier na dé-

cada de 1920 para se referir a sua pintura purista) em troca de composição, e épousailles plastiques [núp-

cias plásticas], substituindo o mariage des objets [casamento de objetos] (LUCAN In: SBRIGLIO, 2013, p. 
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131). Desse jeito, insinuava-se uma relação mais profunda entre os diferentes elementos construtivos da 

obra, entre essas rampas monumentais; os gigantescos brise-soleils oblíquos e mesmo a forte presença 

de corpos de água na parte externa dos edifícios. Sua reunião e montagem são estratégias reconhecidas 

e criticadas em alguns projetos da Étape 72, com programas afastados das normativas relutantes para as 

operações de reconstrução e moradia social – o Carpenter Center nos Estados Unidos; a casa Shodhan e 

o Palácio dos Fiandeiros em Ahmedabad são os casos mais significativos; renovações de uma linguagem 

plástica corbusiana instaurada nos projetos institucionais de Chandigarh. 

De maneira simultânea e contrastante, o partido adotado para outros projetos da Rue de Sèvres 

consistia em volumes autônomos, compactos, que ecoavam os sólidos platônicos admirados na viagem 

romana de Charles-Édouard Jeanneret, em 1911. A presença isolada – e, às vezes, desolada – de objets 

à réaction poétique a grande escala, na sua própria arquitetura, coabita nos seus terraços, como reinter-

pretação dos volumes puros. Contudo, as formas unitárias das últimas obras corbusianas obedeceriam a 

geometrias mais complexas: uma caixa hermética penetrada por rampas curvas (palácio de Congressos de 

Estrasburgo); uma hipérbole de revolução (Pavilhão Phillips em Bruxelas) ou um cone truncado com uma 

base quadrada transformada, no seu remate, em um cilindro (igreja de Saint Pierre em Firminy; Fig. 29). Tan-

to no casamento de elementos quanto nos volumes autônomos, elementos de significação autobiográfica 

permeiam a obra, como as matérias primas dos espaços inefáveis. Isso pouco tem a ver com habitações 

em série, que contribuíram à engrenagem de uma gigantesca máquina chamada cidade moderna.

Figura 29: Igreja Saint Pierre em Firminy, em 2013. Fonte: a autora.
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O germe da composição urbana e da criação desses lugares públicos abertos, na produção de Le Corbusier, 
também poderia ser localizado no teatral terraço de Marselha: a condição inefável não é exclusiva dos 
espaços interiores, mas também se apresenta no ponto mais alto dos prédios, como uma ressonância do 
lugar. Embora a relação corbusiana entre a arquitetura e a geografia exuberante tenha-se consolidado na 
admiração aérea das paisagens sul-americanas por parte de Le Corbusier, Xavier Monteys aponta a obser-
vação a partir da altura da janela, especificamente no caso dos Alpes, por trás da casa para sua mãe no 
lago Léman como origem do assunto138: trata-se, segundo esse autor, do primeiro movimento na concepção 
da figura da Mão Aberta do Capitol em Chandigarh. Foi na sua esplanada, circundada pelo Himalaia, que 
a relação mística corbusiana com a paisagem existente potencializou-se. Le Corbusier criou topografias 
artificiais, inspirado na contemplação afastada das misteriosas pirâmides do Egito. No Capitol, “Corbu” tam-
bém projetou monumentos como a própria Main Ouverte e a Torre das Sombras (1950-1965; Fig. 30); uma 
estrutura arquitetônica sem função específica, conformada apenas por brises que delimitam os espaços 

internos, orientados em função dos pontos cardinais e do percurso solar (ÁLVAREZ, 2004 bis, p. 112; 214). 

Figura 30: Torre das Sombras, Esplanada de Chandigarh, 1965. Fonte: Hasso Hohmann (publicada em http://decoymagazine.ca/?attach-
ment_id=4400).

138 “Apesar de ser um suíço convertido ao Mediterrâneo, quiçá [Le Corbusier] inconscientemente, [...] terminou 
projetando, na frente do Himalaia, um monumento da Mão Aberta que, na verdade, era a vista que tinha pela janela 
da casa dos seus pais, no lago Leman [sic]” (MONTEYS, 2004, p. 140, tradução nossa).
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O sol, essencial na disposição das construções rituais milenárias, não somente do Oriente mas da América 

Pré-hispânica, além de suscitar a invenção de dispositivos como os brises, determinou o organograma das 

atividades quotidianas do homem na arquitetura de Le Corbusier, mediante o esquema da jornada solar, 

explicado em algumas publicações da Ascoral, nos cadernos de Germán Samper para o Plano Piloto de 

Bogotá e em conferências posteriores139. Em 1955, "Corbu" publicou Le Poème de l’Angle Droit (Tériade, 

1955), quiçá seu livro mais críptico, começando pelo projeto gráfico: um fac-similar com ilustrações140 e 

manuscritos (formato similar a várias das suas publicações contemporâneas, entre elas a de Dessins 

pour Ronchamp; Forces Vives, 1965), incluindo o diagrama da jornada solar e da Mão Aberta. Descrito 

por Cohen141 (In: CALATRAVA, 2009, p. 163, tradução nossa) como “expressão retrospectiva e prospectiva 

da ruminação [...] das ideias de Le Corbusier”, o Poema fornece uma intertextualidade interna à sua obra, 

onde o tema do percurso do sol adquire uma conotação menos higienista e mais de ordem cósmica. O 

franco-suíço religou esta questão solar à preeminência da geografia, ao apregoar: 

O sol mestre das nossas vidas / indiferente longe / Ele é o visitante – o senhor – / ele 
entra na nossa casa. / Diz boa noite ao deitar / a esses senhores (as árvores) / a esses 
que estão em todo lugar / às poças / (os mares) e as nossos passeios altivos / (Alpes 
Andes e os nossos Himalaia). E as lâmpadas / estão acessas. / Pontual / máquina 
girante / desde a eternidade faz / nascer a cada instante / as 24 horas as nuances im-
perceptíveis / a gradação / quase fornecendo / uma medida. Mas ele quebra / em dois 
brutalmente a manhã e a noite. A continuidade lhe pertence, enquanto ele / impõe-nos 
a alternativa – a noite e o dia – os dois tempos / que regulam o nosso destino: / Um sol 
levanta-se / um sol se põe / um sol se levanta de novo [...] (tradução nossa).

A menção aos Andes, nessas linhas, não foi à toa: a paisagem oferecida pela janela do quarto hotelei-

ro onde “Corbu” hospedou-se durante sua primeira visita a Bogotá confirmou os traços alpinos fixados 

na sua mente, consolidando a forma da Mão Aberta (MONTEYS, 2004 bis, p. 140). Paradoxalmente, a 

monumentalidade proposta no conjunto indiano não obedece exclusivamente à dimensão simbólica das 

praças comemorativas – diferentemente do Centro Cívico de Bogotá, que iria partir do centro fundacional 

da cidade –, porque, de fato, Le Corbusier não o reconhecia como uma praça, mas como um parque; 

como um jardim: seu próprio Aleph – no sentido borgiano, isto é, um labirinto de recordações e alegorias. 

139 Entre essas, a primeira palestra ministrada por Le Corbusier em Bogotá, em 18 de junho de 1947 (In: O’BYRNE, 
2010, p. 22, tradução nossa): “A indicação das 24 horas solares permite-nos pensar em um fenômeno ou em uma 
regra operativa [...] o sol se levanta cada manhã, põe-se cada noite e durante as 24 horas que determinam essa 
sucessão formidável [...] medida de todos os nossos equipamentos; as horas de luz, as horas da noite. [...] se no 
decorrer da jornada solar de 24 horas as funções essenciais não são perfeitas, não se resolvem de uma maneira 
harmoniosa nem triunfal e, sob a ameaça da satisfação das leis [...], então acontece uma grande condenação ao 
redor de todos os projetos urbanos. A lei de 24 horas solares é o respeito da vigilância; deve ser um tesouro no 
espírito do urbanismo e do regime que preside os trabalhos do urbanismo [...]” .
140 “Os desenhos do Poème de l’Angle droit explicam o significado que Le Corbusier atribuí ao percurso do labirinto: 
[...] a Ordem não é uma totalidade externa da atividade humana que o criou. Quanto mais se enriqueça com as 
incertezas da memória, com a tensão problemática, a recherche da síntese, mesmo em sentidos opostos ao alvo, 
com essa ordem se obtém mediante a plenitude de uma autêntica experiência” (CACCIARI; DAL CO; TAFURI, 1972, 
p. 64, nota 34, tradução nossa).
141 Ensaio “Le Corbusier y el segundo impulso de lo moderno en Francia”.
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A lembrança corbusiana mais forte implícita no Capitol pode corresponder à visita que o arquiteto, na sua 

juventude, fez aos jardins da Vila de Adriano em 1911; a contenção horizontal da propriedade mediante o 

muro do Pecile seria o principal antecedente do partido para o Secretariado (ÁLVAREZ, 2004, p. 100-102). 

A questão fenomênica da arquitetura da Esplanada de Chandigarh estaria reforçada pela presença da água, 

que o próprio Corbusier relacionou com a tradição mongol na construção de jardins (os chahar-bagh). Por 

sinal, a própria ordenação dos prédios no Capitol imitaria a regência de uma máquina solar.

Monumentalidade e síntese artística são ingredientes reconciliados em vários elementos constitu-

tivos de alguns prédios indianos, de caráter fundamentalmente autobiográfico; entre esses, os volumes 

puros que sobressaem no terraço da Assembleia, fornecendo luz zenital às câmaras internas: “esculturas 

solares”, como chamou-as Vikramaditya (1991, p. 74). Esse mesmo autor alude à influência da leitura dos 

Grands Initiés de Schuré por parte do jovem Jeanneret, na aura mística que ele conferiu ao percurso so-

lar142. No caso da porta esmaltada do Parlamento, que “Corbu” pintou em Paris e cujos painéis praticamen-

te doou aos seus mecenas indianos, aparecem uma reedição do diagrama da jornada solar143, a silhueta 

do Himalaia e outras figuras lendárias da região. O sol no portal confirmava seu papel como “mestre da 

vida”, identificado pelo franco-suíço (VIKRAMADITYA, 1991, p. 74). O portão esmaltado foi um dispositivos 

previamente usados, na capela de Ronchamp, junto aos míticos vitrais com motivos marianos144. 

Notre Dame-du-Haut foi alvo de grandes críticas por parte de colegas contemporâneos ao arquiteto, entre 

esses alguns dos seus admiradores, não conformes com o afastamento da sintaxe doutrinal das obras 

puristas (COHEN In: CALATRAVA, 2009, p. 173). Por exemplo, Argan não poupou palavras para expressar 

seu ceticismo sobre a mística em Le Corbusier e, em geral, por toda manifestação artística ligada, de uma 

ou outra maneira, aos mecanismos da industrialização145. Algumas das suas arguições para as igrejas con-

cebidas pelo franco-suíço se sustentam no que, para o crítico italiano, se escondia por trás da dimensão 

cósmica desse e outros projetos corbusianos, análoga aos debates sobre a posição política:

142 “A seção de Schuré intitulada ‘A Índia e a Iniciação Bramânica’, que identifica os discípulos de Krishna como 
‘Filhos do Sol’. Esses discípulos, os Pandavas, são antepassados das tribos árias que supostamente conquistaram 
e se assentaram nos planaltos do norte da Índia, onde localiza-se Chandigarh [...]” (VIKRAMADITYA, 1991, p. 76, 
tradução nossa). 
143 “Um círculo amarelo com uma aureola vermelha representando bem o sol deitando-se, bem a lua […] A 
silhueta preta que se perfila sob o sol, mostra a curva do horizonte, visto do avião” (KRUSTRUP, 1991, p. 35-36, 
tradução nossa). 
144 Um portão de caraterísticas semelhantes teria sido solicitado, sem sucesso, pelas diretivas da Harvard University 
para o projeto do Carpenter Center. Carta de Le Corbusier a Sert, em Boston, de 26 de maio de 1962 (In: CURTIS; 
SEKLER, 1978, p. 302). 
145 “Resta ver se o novo curso da produção, a indústria, prescindirá de toda ideia do sagrado ou se implicará outra 
totalmente diferente; se, em suma [...] a humanidade renunciará a justificar com o postulado de eternos valores a 
contingência da prática ou se, pela primeira vez, terá conseguido desligar a ideia do valor da ideia do divino e de 
seus aspectos de universalidade e eternidade” (ARGAN, 2000, p. 19).
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[...] Por que quer ser arquitetura sacra e não, simplesmente, religiosa? Por que é san-
tuário e não igreja? Por que exalta uma fé primitiva e original, como se a fé não tivesse 
uma figura sua no mundo histórico moderno? [...] Por que evita o espaço social e busca 
a relação com a natureza-mito? […] Le Corbusier sabe tão bem destas coisas que, para 
“superar” o racionalismo (como se a racionalidade, por força do fundamento crítico, ou-
tra coisa não fosse senão a contínua superação de si mesma), não achou coisa melhor 
do que polemizar a fundo como racionalismo e fazer apologia do irracional, chegando 
até a identificá-lo, gratuitamente, com a religião. [...] Esse tipo de funcionalismo, onde 
a função arquitetônica se confunde com a função religiosa, francamente me repugna: 
será que, depois da machine à habiter, Le Corbusier quer patentear uma machine à 
prier? [...] Le Corbusier é um leigo, tem sua cética filosofia e contenta-se com ela; mas 
considera a religião como uma filosofia minorum gentium, socialmente útil e politica-
mente oportuna. [...] Le Corbusier é o intelectual que se sente acima da sociedade, 
investido da missão de dirigi-la (ARGAN, 2000, p. 47; 211; 213-214).

Le Corbusier (1945) sempre deixou claro que, como ateu, ignorava o milagre da fé, mas vivia com fre-

quência aquele da coroação da emoção plástica: eis a sua própria justificativa para o seu envolvimento em 

projetos de cunho religioso. No entanto, o tom escatológico de muitos dos seus textos e desenhos, vários 

desses com citações diretas à Bíblia, especialmente na sua Mise au point, é inegável. Os vínculos entre 

Le Corbusier e o cristianismo, em suas diversas vertentes, um tema tão debatido e álgido quanto sua pre-

tendida militância no Faisceau, foge dos objetivos deste texto. Por fim, a procura tipológica na arquitetura 

sacra do franco-suíço também ficava em dúvida para Argan (2002, p. 57): 

 
A arquitetura sacra, que responde a exigências fortemente ligadas com o passado, 
deu lugar a repetições tipológicas privadas de todo valor artístico, ou então tentativas 
de liberação de todo esquema tipológico (por exemplo a igreja de Le Corbusier em 
Ronchamp) que na prática conduziram à proposta de contratipos [sic] no mais das 
vezes inaceitáveis ou efêmeros, ao passo que só raramente houve desenvolvimentos 
modernos dos tipos históricos [...].

Houve poucos colaboradores latino-americanos que participaram nos dossiês de Ronchamp e de La Tou-

rette – oportunidade única para explorar a dimensão inefável do espaço –, com contribuições menores e 

específicas. Na igreja de Saint Pierre, em Firminy, erigida anos depois sob a coordenação de José Oubrerie 

e uma mínima participação de Guillermo Jullian, essa dimensão parecia menos acentuada. Em compen-

sação, três latinos predecessores no ateliê estiveram intensamente envolvidos na concepção das arqui-

teturas institucionais de Chandigarh; projetos que fizeram um aporte significativo à mística corbusiana: a 

Assembleia, o Palácio da Justiça e o Secretariado. Até mesmo o projeto não executado para o Raj Bahvan 

aprofundou a relação entre tradição e cosmogonia indianas com a nova linguagem corbusiana através dos 

seus elementos alegóricos, tirados da pintura do mestre – por exemplo, os tetos curvos e sua relação 

com a figura do touro – recorrente nas suas telas (VIKRAMADITYA, 1991, p. 113). Um olhar detalhado 
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sobre os quadros elaborados nessa fase basta para identificar como, mediante elementos estritamente 

arquitetônicos, Le Corbusier esculpia. Em uma fase posterior, em projetos como a Casa de Juventude de 

Firminy, o arquiteto retornaria à estratégia oposta, isto é, a escultura abstrata sobre a forma platônica; ao 

baixo-relevo no concreto à vista, usado intensamente nas unités.

Por fim, o espaço inefável expressar-se-ia nas estruturas tipológicas dos últimos edifícios, ao aludir 

a geometrias fractais e ao efeito intimidante do labirinto para conferir complexidade a obras cuja escala e 

tempos de execução fugiam do controle por parte do arquiteto: dois projetos para o território italiano, sem 

construir, o Centro de Cálculos Eletrônicos Olivetti em Rho (1963/64) e o Hospital de Veneza (1964/65), se-

riam os maiores exponentes dessa busca. Longe da ideia de mat-building, que propugna uma humanização 

do espaço arquitetônico, esses projetos corbusianos pressupõem a recriação de uma ordem universal, ou-

trora expressa na seção áurea e no ângulo reto. No Olivetti, a agregação de módulos quadrados à maneira 

de esponja de Sierpinsky, além de uma lei suprema de ordenação (motivação da formulação matemática 

de uma teoria do caos), busca um retorno aos exercícios compositivos que Jeanneret elaborou durante 

seus estudos com L’Éplatennier em La Chaux-de-Fonds (Atelier des Artistes). Em Rho, essa geometria inte-

ragiria com um mundo que foge da lógica e que se volta para o surreal, mediante um sistema de sinuosas 

circulações pedestres. Em Veneza, à possibilidade de crescimento ilimitado para a lagoa (tema fartamente 

analisado mediante o motivo das espirais), soma-se o caráter labiríntico do conjunto. “Corbu” fornecia as 

regras para ir tecendo um tapete; uma espécie de mosaico como aqueles vistos nos átrios pompeianos du-

rante sua viagem formativa de 1911 (Casa do Labirinto. DAZA, 2015, p. 223). Um tema também arraigado 

na iconografia católica e nas narrativas marianas na figura dos labirintos de peregrinos traçados no chão 

das maiores catedrais góticas – Chartres; Amiens (O’BYRNE, 2011, p. 93). Assim, os últimos projetos do 

franco-suíço denotam uma regressão ao berço do seu imaginário pessoal.

Na sua Mise au point, Le Corbusier (1965) manifestava sua satisfação pelo dever cumprido, abrindo 

o caminho para um novo horizonte, quiçá aquele que seus anciens estabeleceriam como meta própria. 

Ele, como o “sol” desses arquitetos de múltiplas nacionalidades (em uma pose não menos do que mes-

siânica146), erigir-se-ia como guia para atingir seu objetivo: “[...] confiro um reconforto, como um asno 

honesto, que fez o seu trabalho, que cumpriu a sua tarefa! Sei que o horizonte é livre e que o sol vai se 

levantar” (tradução nossa).

146 Ao definir o que eram os dattiers (tema abordado no capítulo 3.4 deste trabalho), Le Corbusier se refere 
abertamente a ele mesmo como um sol sobre seus colaboradores.
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2.
ÊXODO LATINO-AMERICANO PARA 

O 6E ARRONDISSEMENT

Acredito na importância de entender a arquitetura 
como ofício que se apreende de mestre a discípulo.

Por isso, o importante é dividir um espaço de trabalho com o 
mestre, vê-lo duvidar, fazer silêncios, coisas que não acontecem 

com um mestre de escola que fala o tempo todo.

Teodoro González de León (tradução nossa)
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2.1. 
LC-PJ ARCHITECTES: UMA INCUBADORA 
NOS ANOS HEROICOS  [1932-1938] 

Figura 31: A esquina da Rue de Sèvres com o Boulevard Raspail, 
Paris 7e, c.a. 1960.

Fonte: FGJF D0046.

No primeiro andar de um antigo convento, em frente à tradicional loja parisiense Le Bon Mar-

ché, justo no limite entre os exclusivos distritos 6 e 7 da capital francesa, Charles-Édouard Jeanneret ins-

talou definitivamente seu ateliê de arquitetura – aquele que chamava de Atelier de la Recherche Patiente 

(DUHART, 1987, p. 8) – em setembro de 1924, momento em que separou sua moradia do seu escritório 

(Fig. 31). No começo da sociedade com seu primo, o engenheiro Pierre Jeanneret, suas atividades desen-

volviam-se no n. 20 da Rue de Belzunce, em um bairro popular próximo à Estação Norte de Paris. Daí que 

os Jeanneret preferissem, na correspondência oficial, usar um endereço da Rue Jacob, no 6e arrondisse-

ment, que correspondia ao minúsculo apartamento de solteiro de Le Corbusier. Seu segundo e passageiro 

escritório abriu em 1919, na Rue d’Astorg, no distrito n. 8 (CASCIATO In: COHEN, 2013, p. 241). 
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A mudança para o mítico local da Rue de Sèvres foi viabilizada pela execução de projetos maiores como 

os Bairros Modernos Fruguès em Pessac. O ateliê não ficava muito longe da moradia do jovem arquiteto, 

facilitando seu deslocamento a pé até o serviço; situação alterada em 1934 com a inauguração do seu 

apartamento no Immeuble Molitor que, por sinal, foi seu segundo quartel de trabalho individual. O terceiro 

seria, décadas depois, o cabanon de verão construído para sua esposa, em Roquebrune-Cap-Martin. De-

certo, a localização de um escritório de arquitetura no coração da cultura europeia resultava crucial para 

qualquer arquiteto, independentemente da sua nacionalidade, não apenas por conta da rede de infraestru-

turas que ligavam-na com o restante do Velho Continente, mas pelo repertório arquitetônico aportado por 

suas edificações. Mesmo sendo um reconhecido contestatário da arquitetura beauxartiana imperante na 

Cidade Luz, “Corbu” usufruiu do gigantesco acervo parisiense para alimentar sua própria produção. Além 

de obras primas – os jardins de Versalhes – ou de façanhas técnicas – o prédio do seu antigo patrão, Au-

guste Perret, na Rue Franklin ou a própria Torre Eiffel –, Paris forneceu modelos tão simples quanto o bistrô 

vizinho Au Pied du Fouet (45, Rue de Babylone; Fig. 32), onde ele costumava almoçar (PETRILLI, 1999, p. 

121), que inspirou proporções e esquemas distributivos para seus próprios projetos.

Figura 32: Interior do bistrô Au Pied du Fouet em 2014. Fonte: a autora.
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O “35, Rue de Sèvres” é, com certeza, o endereço mais famoso da história da arquitetura moderna, por 
conta da sua condição como lugar de peregrinação de personagens influentes e como pano de fundo na 
criação de polêmicos projetos entre as décadas de 1920 e 1960. Nostalgicamente, o uruguaio Carlos Gómez 
Gavazzo (1934, p. 18, tradução nossa) definiu-o como um interior velho, onde acomodaram-se um homem e 
espírito novos, tornando o lugar “[...] uma escola frequentada por jovens arquitetos e estudantes cuja avidez 
de aperfeiçoamento não para nos seus estudos: pessoas que vêm de todos os lugares do mundo, mesmo 
fazendo os maiores sacrifícios, na procura do alimento espiritual que é, para o arquiteto, o exercício da sua 
profissão, com elementos reais”. Desde a publicação do primeiro volume da Œuvre Complète (cuja sexta 
entrega, vários anos depois da dissolução da parceria com seu primo, em 1957, adotaria o subtítulo “Et son 
atelier rue de Sèvres 35”), Le Corbusier (1929, p. 6) já reconhecia a posição estratégica do seu escritório na 
formação de uma geração inteira de arquitetos, convencidos da influência do mestre na transformação da 

sociedade da sua época. O franco-suíço colocava na introdução ao livro: 

No nosso ateliê da rue de Sèvres, jovens pessoas entusiastas e ferventes vêm de 
todos os países e todos os continentes (França, Alemanha, Tchecoslováquia, Suíça, 
Inglaterra, América, Turquia, Iugoslávia, Polônia, Espanha, Japão) para nos aportar sua 
colaboração [...]. Essa ajuda [...] permite-nos empreender trabalhos desinteressados 
que, um dia, talvez servirão ao equipamento urgente da sociedade (tradução nossa).

Embora entre os parênteses designem-se países e não continentes, o nome “Amérique” abrangeria con-
tribuições para além dos Estados Unidos; país que, na data da redação dessas linhas, já contava com um 
dos seus cidadãos estagiando no ateliê (Norman Rice). Dois arquitetos sul-americanos – o mencionado 
Gómez Gavazzo e o chileno Roberto Dávila Carlson – chegariam um par de anos depois, inaugurando uma 
lista com 21 nomes vindos de 8 nações diferentes da América Latina, isto é, aproximadamente a quarta 
parte da totalidade dos países representados ao longo de toda a história do ateliê – 33 (LOACH, 1992, p. 
51). Daí que se fale da latina como uma das maiores “colônias” da Rue de Sèvres, apenas superada, em 
quantidade de membros, pela americana (28 membros) e seguida pela colônia grega (11 colaboradores. 
LEONE, 2013, p. 67, notas 26 e 27).

Loach (1987, p. 73) definiu o Atelier Le Corbusier como uma instituição criada pelo arquiteto para 
veicular seu próprio pensamento, longe de uma típica firma de arquitetura com fins lucrativos, ao longo de 
três épocas diferentes. No presente capítulo, percorreremos a passagem do maior grupo de jovens de origem 
latino-americana pela célebre oficina parisiense, no período compreendido entre 1932 e 1952, ano da inaugu-
ração de uma das obras primas corbusianas: a Unidade de Habitação de Marselha. Esse período corresponde 
a duas fases, a primeira inaugurada pela abertura do escritório e encerrada pela ocupação parisiense por parte 
dos nazis (que acabou com a dissolução da sociedade dos primos Jeanneret), ficou conhecida pelo nome 
de “Anos Heroicos”. Caracterizou-se por uma maior camaradagem e flexibilidade nos sistemas de trabalho, 
sob a influência da proximidade etária entre os membros do escritório e seu patrão. Vários depoimentos de 
antigos frequentadores do local dão conta da sua simples estrutura física nesse momento, entre eles o de 

Dávila (1930 apud MARCHANT MONTENEGRO, 2002, v. 2, p. LXIII), na sua primeira visita, em maio de 1930:
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Primeira impressão, [...] estranheza. Será ali? É uma casa velha, estreita e com 
forma de beco com um barraco de legumes1 (Fig. 33). Após travessar um corredor 
bagunçado com ar de claustro abandonado, e um pátio muito grande com um velho 
jardim2, aparece, no fundo, uma escada primitiva, suja, com degraus revestidos com 
tabuões já muito usados (Figs. 34 e 35). [O corredor] se alarga ao chegar no primeiro 
andar, sempre meio bagunçado e sujo, servindo a várias portas. Sobre uma delas, uma 
fotografia de uma casa grande e muito representativa da obra do seu autor e, em 
baixo, grandes caracteres impressos: “le [sic] Corbusier e Jeammeret [sic]”3. É o seu 
escritório. Por dentro, a mesma aparência de coisa meio habitada. Nada moderno. Uma 
mesa, cadeiras vulgares, ordinárias (Fig. 36). No muro, fotografias enormes da “Cidade 
Moderna” pensada por L.C [sic]. Na frente, um grande plano de Paris no qual indica-se 
a transformação planejada, com arranha-céus/apartamentos com planta cruciforme. 
[...] Intui-se que o ateliê é comprido e de proporção estreita4 (tradução nossa).

Figura 33: Fachada do 35, Rue de Sèvres, c.a. 1960. Fonte: FGJF D0046.

1 Um depoimento redigido logo depois por Gómez Gavazzo (1934, p. 18) completa a descrição física do espaço: “Seu 
‘rez de chausée’ foi paulatinamente ocupado por vitrinas e coberto por inúmeras estantes cheias de toda classe de 
mercadorias, apenas deixando um passo estreito para acessar, substituindo uma ampla porta cocheira” (tradução nossa).  
2 “[...] o pátio arvorado, o claustro, uma cruz ainda disposta sobre uma das paredes [...] a gente esquece a Paris frívola para 
se recolher naquela tranquilidade própria para a meditação e o trabalho” (GÓMEZ GAVAZZO, 1934, p. 18, tradução nossa).
3 “[…] no primeiro andar, por trás da porta que ostenta com modéstia uma laminazinha de papelão, pensa-se e trabalha-
se. No papelão, pode-se ler, em largos caracteres impressos: ‘LE CORBUSIER et JEANNERET’” (GÓMEZ GAVAZZO, 1934, 
p. 18, tradução nossa).
4 41 x 3,5 m, segundo Doisneau e Petit (apud BODEI, 2014a, p. 175, nota 3).
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Figura 34: Planta e corte do 35, Rue de Sèvres (somente o ateliê). Fonte: publicado por (Doisneau e Petit5 apud BODEI, 2014a, p. 176).

Figura 35: Claustro do 35, Rue de Sèvres, c.a. 1960. Fonte: FGJF D0046.

Figura 36: Corredor segundo andar do 35, Rue de Sèvres, c.a. 1960. Fonte: FGJF D0137.

Figura 37: Perspectiva do ateliê da Rue de Sèvres, c.a. 1930. Fonte: Carlos Gómez Gavazzo (publicado por NUDELMAN, 2013, p. 62).

5 DOISNEAU, Robert; PETIT, Jean. Bonjour, monsieur Le Corbusier. Zürich: Hans Grieshaber, 1988.
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Infelizmente, o depoimento não dá conta da totalidade da atmosfera literalmente monacal do escritório, 

não apenas em decorrência da tipologia da edificação ou da consagração absoluta dos seus membros – 

cujo olhar apenas podia fugir para o pátio do prédio e seus sicômoros através de uma fileira de janelinhas 

(oito) – mas pelos sons religiosos (a missa oficiada em São Ignácio, a igreja do convento) que irrompiam 

periodicamente o silêncio sepulcral do ateliê (informação verbal6). Assim que um sistema hierárquico 

estabeleceu-se no estúdio, sua organização espacial tornou-se mais precisa: 

Por trás da sala de espera, em parte ocupada pela máquina heliográfica (‘um forte 
cheiro de amoníaco invadia as fossas nasais’), lugar do pequeno escritório da secretária 
e a sala do cabeça do ateliê – papel desempenhado por Pierre Jeanneret até 1940 [...]. 
Finalmente, entrava-se em um espaço luminoso e comprido [...] e, na frente, um muro 
em branco adjacente à igreja. O largo fogão de carvão e madeira permanecia como 
seu epicentro, única fonte de calor durante os longos meses de inverno (CASCIATO In:
COHEN, 2013, p. 244, tradução nossa).

Uma jornada no ateliê

A rotina de Le Corbusier mudou paulatinamente nos mais de quarenta anos de existência do ateliê: após 

malhar no estádio de Auteuil e se dedicar à atividade pictórica e à gestação das ideias básicas para seus 

projetos arquitetônicos no seu apartamento da Rue Nungesser et Coli (distrito n. 16), ele chegava ao 

escritório por volta das 14h7, onde encontrava-se com clientes e parceiros, redigia respostas às inúmeras 

cartas tanto de sócios quanto de admiradores e verificava o desenvolvimento dos diversos dossiês por 

parte dos seus empregados, muitos dos quais não recebiam pagamento, como descrito novamente por 

Gómez Gavazzo (1934, p. 18, tradução nossa): 

A liberdade é a regra, ninguém trabalha obrigado, porque ninguém recebe retribuição. 
Como pagamento, apenas almeja-se a orientação de Le Corbusier, com a autoridade 
da sua palavra, às vezes imperativa, outras vezes como consulta, ou a colaboração 
sossegada de Jeanneret; além disso, o serviço desenvolve-se de maneira pessoal, no 
sentido da interpretação e da autocrítica, [...] Le Corbusier não é um professor; não 
tem um método para seu ensino; do qual não se ocupa. O trabalho que ali se faz se 
foca no seguinte: RACIOCINAR SOBRE LE CORBUSIER, dali derivam-se os resultados 
individuais em concordância com o grau de preparação e disposição de cada pessoa. 
[...] Essa tarefa comum não é segredo para nenhum dos estudantes, muito estimulados 
pelos benefícios para o seu próprio interesse, além de fomentar uma camaradagem 
fortalecida no restante da vida, também com resultados práticos. Um aviso na parede 

6 Depoimento de Alain Tavès à autora em 20 de fevereiro de 2014. 
7 3:00 p.m., segundo Salmona: “Conhecia seu passo caraterístico ao subir as escadas. Sabia quantos degraus tinha 
que pisar para chegar ao seu cubículo, onde fechava-se antes de passar pelas mesas de desenho e se dirigir a um 
de nós. Aguardávamos sem conhecer quem seria o eleito” (SALMONA apud ARCILA, 2006, p. 126, tradução nossa).
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[...] fornece uma noção exata da atividade ali desenvolvida [...]: “Pede-se aos senhores 
desenhistas não trabalhar no ateliê nem aos domingos, nem antes das 9 da manhã, nem 
depois das 8 da noite”. As horas úteis passavam em uma rápida corrida; a atividade ali 
desenvolvida é febril [...]. Um silêncio absoluto demonstrava a contração de cada um 
em sua missão [...].

Na década de 1950, o chileno Emilio Duhart (1987, p. 8, tradução nossa) acrescentaria outro ponto religio-

samente cumprido durante a jornada de trabalho para quebrar aquele silêncio: 

[a] jornada contínua [era] interrompida pela pausa no “Café des Oiseaux” [45, Rue de 
Sèvres] do lado de um imóvel onde o ambiente era propício à alegria [...] As tardes 
com ele eram intensas, ele ia de mesa em mesa dando a forma definitiva dos projetos. 

A jornada encerrava-se às 19h8, assim que eram distribuídas as tarefas para o dia seguinte, que explicava 
mediante pequenos rascunhos pouco menores do que uma folha A4; geralmente, as indicações já estavam 
dispostas sobre a mesa dos desenhistas quando eles chegavam cedo ao serviço (SAMPER, 1987). Esse 
ciclo repetia-se diariamente de segunda a sexta feira e, às vezes, à manhã de sábado (ALLARD; VEGA 
RIVEROS, 2005, p. 46) até a finalização do ano útil, em agosto, por conta da chegada do verão e das férias 
obrigatórias (excetuando os dossiês em estudos técnicos). Porém, Le Corbusier carecia de sossego ao 
continuar meditando sobre suas ideias.

O Livre Noir 

Oficialmente denominado como o Cahier des Dessinateurs, o Livre Noir (Livro Preto; FLC S1-16-1/103) é 
o principal registro de atividades dos colaboradores na Rue de Sèvres, cujo preenchimento obrigatório e 
cotidiano foi instaurado poucos meses depois da abertura do ateliê, em fevereiro de 19259. Entretanto, 
ao confrontar vários conjuntos de planos com as descrições do Livre Noir revela-se a falta de rigor no seu 
preenchimento, ou simplesmente sua insuficiência diante da quantidade de versões existentes para um 
único item de um projeto. Mesmo assim, pela sua regularidade, esse documento ainda resulta uma das 
fontes primárias mais confiáveis a respeito do dia a dia no estúdio. O livro possui 88 páginas duplas, co-
meçando sua numeração pelo n. 11 e com a indicação Doit para as páginas impar e Avoir para as laudas 
pares (Fig. 38). Cada uma delas distribui-se em cinco colunas: registro do ateliê (que podia corresponder 

8 “O processo de retornar à casa era bastante revelador do caráter de Le Corbusier. Se o trabalho ia bem, ele seguia 
esboçando até estar seguro daquilo que tentava fazer, então esquecia o horário e chegava tarde em casa para 
jantar. Mas, se as coisas não estavam dando certo, se não tinha segurança sobre suas próprias ideias e sentia-
se infeliz com os seus escritos, Corbu ficava nervoso. Manuseava seu relógio – um pequeno e esquisito artefato 
feminino – e, por fim, falava rosnando: ‘A arquitetura é difícil’, balançava a ponta do lápis ou do carvão sobre o 
desenho e escapulia como que envergonhado por largar o projeto” (CURREY, 2013, p. 185, tradução nossa).
9 O primeiro registro correspondente ao desenho n. 501 está datado em 29 de fevereiro, fato curioso ao levarmos 
em conta que 1925 não foi um ano bissexto. Essa data foi corrigida em uma folha colada na segunda capa da 
reprodução do livro, porém indicando 1959 como o ano final do seu preenchimento. Junto a esta errata e a um 
reconhecimento geral aos colaboradores, aparece uma lista reduzida de nomes de anciens de chez Corbu.
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a um único desenho, a um capítulo de planos – como no caso dos grandes planos diretores –, a um ca-
derno de detalhamento ou uma maquete exploratória de papelão ou papier maché); escala (substituída 
posteriormente pelo acrônimo do projeto); descrição do conteúdo; desenhista e data de elaboração. Para 
os dossiês maiores, para cópias ou versões atualizadas, empregaram-se nomenclaturas complementares 
(bis e ter; A, B, C, etc.). Sobre a criação de nomenclaturas, tanto para a designação dos diferentes dossiês, 
quanto dos capítulos ou itens que compreendiam cada um deles, esses tornar-se-iam indispensáveis para 
a salvaguarda do arquivo geral, que Le Corbusier construiria aos poucos com total consciência e vontade 
de formar um acervo para a preservação do seu nome.

 

Figura 38: Página do Livre Noir, 1951. Fonte: FLC S1-16-025.

A última entrada do livro enquanto o franco-suíço vivia (a numeração continuaria em estudos desenvolvi-
dos depois da sua morte, mesmo por fora da égide Atelier Le Corbusier), datada em 28 de julho de 1965 
(um mês antes do seu falecimento), corresponde ao registro n. 6363 (Unité d’Habitation em Firminy), as-
sinado por Robert Rebutato. É comum encontrar planos cujo assinante não corresponde ao nome indicado 
no livro, fenômeno explicado pela extensão de tempo em que muitos desses desenhos eram elaborados 
(o assinante era, às vezes, quem começava um plano, que era terminado por outra pessoa meses depois, 
ou pelo fato de ser registrado pelo colaborador que verificava o serviço e não pelo seu efetivo executor (na 
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10 Na sua tese, Leone (2013, p. 63) menciona um documento chamado de Répertoire, cuja localização e conteúdo 
ainda não conseguimos identificar. Uma possibilidade é que se trate das Fiches Horaires, abordadas no terceiro 
capítulo deste documento.

maioria das vezes, ambos os empregados assinaram). Por fim, é importante advertir que a numeração dos 
planos do ateliê é muito diferente do código que os arquivistas da FLC conferiram a cada peça: enquanto 
todo registro do acervo possui um código único de cinco dígitos, somente os planos aprovados por Le 

Corbusier ganhavam um número de quatro dígitos (numeração do Livre Noir)10. 

“Notes à l’attention” 

Tratam-se de bilhetes dispostos nos cantos das mesas de desenho, às vezes enrugados (escritos por 
trás de um guardanapo, de um convite a um vernissage ou de um envelope), como registro pessoal do 
momento no qual ele pedia alguma coisa específica (Fig. 39). Também serviam para calcular o tempo que 
um colaborador demorava desenvolvendo uma ideia (FGJF D0045). Eram datilografados pela secretária, 
com instruções conceituais do chefe ou do supervisor encarregado de um determinado projeto; indicações 
sobre consultas nos seus carnets de croquis; demandas urgentes de encaminhamento de planos aos 
clientes ou aos escritórios de estudos técnicos; etc. Essas notas costumavam ser muito curtas, enfáticas 
(até grossas!) e, às vezes, acompanhavam aqueles riscos em folhinhas quadradas, descritas anterior-
mente (SEKLER; CURTIS, 1978, p. 312, nota 22). Garantia-se, mediante esse sistema, a velocidade das 
comunicações, em uma época na qual o uso do telefone era restrito: daí que a maioria das mensagens do 
chefe com sua equipe, nos recorrentes (e às vezes prolongados) períodos de viagens, aconteciam pelo 
intermédio de telegramas. Telefonemas de Nungesser et Coli, mais raros, eram feitos quando acontecia 
alguma eventualidade no período da manhã (incluídas as “pancadas” de inspiração do arquiteto) ou duran-
te reuniões fora do ateliê. Diante da irregularidade no preenchimento do Livre Noir, as notas fornecem um 
complemento para a comprovação da colaboração de um estagiário em determinado projeto.

Figura 39: Nota à atenção de Salmona, redigida por Le Corbusier, 1951. Fonte: FLC P1-12-221. 
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Apenas candidatos

Vários arquitetos divulgaram tardiamente sua suposta participação no estúdio de Le Corbusier durante sua 
juventude, enquanto, em outros casos, historiadores da arquitetura lhes conferiram esse estatuto, apoia-
dos em uma agenda de contatos gerais, que incluía colaboradores esporádicos e parceiros no estrangeiro 
(FGJF D0041). Para infortúnio de ambos os casos, cartas de apresentação, sempre feitas à mão a pedido 
do franco-suíço11 e encaminhadas principalmente após 1930 (data do retorno do mestre a Paris, após 
seu primeiro périplo no continente americano), permanecem na gaveta de candidaturas rejeitadas pelo 
escritório parisiense (dossiês S1-1 e S1-212 da FLC). Entre esses casos, pela América do Sul, podemos 
mencionar aquele do colombiano Hernán Vieco (organizador das soirées de colombianos no Quartier Latin) 
que, após acolher Le Corbusier em uma das suas viagens à Colômbia, apresentou-lhe uma carta de reco-
mendação, em 1950, escrita pelos próprios associados do arquiteto em Nova Iorque para o Plano Piloto 
de Bogotá, Paul Lester Wiener e José Luis Sert13 (em 1945, eles projetaram a Cidade dos Motores em 
Xerém, RJ). Vieco não conseguiu uma vaga de estagiário; em compensação, manteve um contato próximo 
com o mestre em Paris, graças à ajuda na conformação do acervo artístico para a nova sede da Unesco: o 
colombiano foi finalmente aceito por outro renomado arquiteto, Marcel Breuer, que projetava o prédio da 
Praça de Fontenoy junto com Bernard Zehrfuss e Pierre Luigi Nervi.

Outro colombiano, Antonio Mesa Jaramillo (Girardota, 1911 – El Hatillo, 1971), arquiteto de Me-

dellín que estudou na escola de Artes Decorativas de Paris e na escola de arquitetura de São Lucas em 

Bruxelas14, já tinha tentado se vincular ao ateliê. Ele apenas conseguiu um telefonema da Rue de Sèvres, 

em 18 de janeiro de 1937, segundo a caderneta do mestre (Fig. 40). Dez anos depois, seria interlocutor 

do franco-suíço na fugaz visita que ele fez a Medellín, na sua primeira viagem colombiana15. Na sequên-

cia, encontram-se o argentino Conrado Sondereguer e os mexicanos Enrique de la Mora y Palomar (sem 

dúvida confundido com seu primo Pedro) ambos indicados por Pérez Oyarzún (In: O’BYRNE, 2010, p. 47)16 

e Enrique Castañeda Tamborrel (México D.F., 1917-1977). O estágio parisiense de Castañeda, inclusive, foi 

11 “Após a guerra [Le Corbusier] preferiu se dirigir ao Centro de Síntese de Métodos Psicológicos e Grafológicos Franceses 
e Estrangeiros. Esse estabelecimento elaborou dois tipos de estudos. Alguns desses, os sumários, implicavam dois 
aspectos: apreciação do conjunto e valor profissional. Os outros, mais detalhados, implicavam cinco partes: apreciação do 
conjunto, tipologia segundo Carl Jung, elementos caracterológicos, plano moral, valor humano e profissional. Na Fondation 
Le Corbusier, encontra-se um interrogatório (datado, com certeza, dos anos 50) destinado aos inúmeros postulantes que 
respondiam à advertência ‘escrever à mão exclusivamente’. Os raros colaboradores que tinham ciência do assunto não 
recebiam essa prática com felicidade. Particularmente Wogenskcy aconselhou a Le Corbusier, em vão, abrir mão desses 
procedimentos em benefício de uma clássica entrevista. Mas ele parecia se deleitar nesse tipo de coisas pois, se não tinha 
submetido a um contratado a esse estudo, fazia-lhe passar pelo procedimento depois” (BEDARIDA, 1987, p. 22, tradução 
nossa).
12 Entre os documentos 204 e 274 desta pasta, surpreende a presença de um J. Hardoy. A verificar se corresponde a Jorge 
Ferrari Hardoy, colaborador de origem argentina na Rue de Sèvres, cujo estágio abordamos linhas abaixo.
13 Carta de 19 de dezembro de 1950 (FLC FS1-2-104). Coincide com FLL SERT E30.
14 Anos depois, Mesa também agiu como correspondente da revista Urbe do Porto Rico, dirigida pelo ex-colaborador 
panamenho de Le Corbusier, Efraín Pérez Chanis, e onde, às vezes, artigos de Le Corbusier eram reproduzidos em espanhol. 
No n. 20, em novembro de 1967, Jorge Ferrari Hardoy também fez uma esporádica contribuição à revista de Pérez Chanis, 
com o artigo “Bases de un programa de asistencia técnica y financiera para el desarrollo urbano en la América” (p. 25-28). 
15 O erro aparece em: ESCOVAR WILSON-WHITE, Alberto. Guías El Arqua de Arquitectura. Bogotá: Ediciones Gamma, 
2006. 4v.; Antonio Mesa. Vida y obra. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1998. 
16 Membro fundador da revista Tecné e que, segundo seu filho Pedro (em depoimento à autora em 8 de outubro de 2013) 
teve uma fugaz, mas profunda, experiência ao lado de Le Corbusier, trabalhando para o dossiê da manufatura Claude et 
Duval em Saint-Dié.
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Figura 40: Manuscrito de Le Corbusier com o nome e o endereço de 
Antonio Mesa “dessinateur de Colombie”, 1938.

Fonte: FLC S1-1-114. 

apontado com data (1947) e duração de seis meses17. Dentre os brasileiros, o paulista Sérgio Teperman 

teria sido estagiário de Le Corbusier segundo depoimentos de vários dos seus colegas à autora, embora 

ele mesmo jamais tivesse feito semelhante declaração (Teperman simplesmente reconheceu-se como seu 

“profeta” e redigiu uma carta de motivação em 21 de fevereiro de 1965, ainda como colaborador de outro 

grande, Alvar Aalto. FLC S1-4-384). Outro brasileiro (nascido na França), Ítalo Campofiorito, colaborador no 

escritório de Niemeyer e Costa para o projeto de Brasília e guia de Le Corbusier na sua visita à nova capital 

brasileira18, é ainda tido como associado da Rue de Sèvres, de acordo com Pérez Oyarzún (1991, p. 16). 

Enganou-se, possivelmente, pelo fato de Campofiorito ter viajado a Paris entre 1957 e 1958 para seguir os 

cursos de Arte e Arqueologia da Sorbonne, além de assistir a algumas palestras de Pierre Francastel na 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. Por sugestão de Niemeyer, voltou à França em 1966, como 

reforço da equipe para o projeto da Embaixada desse país em Brasília, dirigida por Guillermo Jullian de la 

Fuente (DI MATEO, 2009, p. 25; 31).

17 A informação aparece no artigo “Enrique Castañeda Tamborrell Arquitecto” (In: Calli, 1968), e é reproduzida por 
Noelle (2000, p. 38).
18 Os detalhes deste marcante encontro são narrados por Campofiorito, em depoimento a Hugo Segawa (In: PÉREZ 
OYARZÚN, 1992, p. 50-53).
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19 Outros colombianos que enviaram cartas na procura de um estágio com Le Corbusier foram Fernando Montaguer 
e Jacques Mosseri, recomendados por Salmona, em fevereiro e setembro de 1960 (cartas FLC S1-3-364 e FLC 
S1-2-191). 
20 Entre elas, destaca-se a de 5 de julho de 1947, encaminhada a Wogenscky e com notícias sobre a Ascoral 
Colombie (FLC D3-18-175).
21 “[...] gostaria de lhe contar uma conversa que hoje tive com Corbu [...] fui com Germán [Samper] à casa dele, [...] 
disse que tinha vontade de ‘améner deux types’ para trabalhar com ele aqui, mencionou o seu nome (parece que 
gosta muito de você) e disse que almejava que você fosse uma das pessoas que viesse. Pelo jeito, é fato, né? […] 
Bem, conhecendo-o, a vinda de você a Paris está garantida, espero que me avise para preparar o que você precisar, 
você sabe que é difícil encontrar moradia em Paris, mas com tempo eu poderia [achar] um quarto em nosso hotel ou 
em algum lugar perto do ateliê, bem localizado [...]” (Carta do 18 de junho de 1949 no acervo pessoal de Fernando 
Martínez Sanabria, tradução nossa). As cartas do acervo Martínez, sob custódia particular, foram excepcionalmente 
exibidas pelo Museu de Bogotá em mostra retrospectiva do arquiteto Martínez Sanabria, Janeiro - Abril 2009. 
22 “Meu caro Martínez: [...] Espero você no mês de agosto, é possível que você venha em primeiro lugar a 
Bergamo. Procurarei pagar-lhe o melhor salário possível. De qualquer maneira, você deve embarcar para Bergamo. 
Logicamente, não posso pagar essa viagem […]” (Carta de Le Corbusier a Martínez, 10 de junho de 1949, FLC H3-4 
158/248, tradução nossa). Le Corbusier mencionou esses conselhos em carta a Wiener de 15 de novembro de 1949 
(FLL SERT E29). Ver também as cartas FLC H3-4 214 e FLC H3-4-238. 
23 “Não sei se você conseguirá receber esta carta, espero que esteja viajando para Paris e que, pelo menos, pare 
alguns dias em Nova Iorque. O tempo de terminar as escalas para o Plano Piloto de Bogotá esgota-se rapidamente 
para Le Corbusier. Portanto, quanto mais rápido você chegar em Paris, melhor”. Carta de Wiener a Martínez, em 7 
de dezembro de 1949 (acervo pessoal de Fernando Martínez Sanabria).
24 Confirmada na mensagem que enviou em 17 de janeiro de 1958 (FLC H 3-4-154).
25 Le Corbusier se lamentava sobre o fato em carta a Wiener (FLL SERT E30).

Menos divulgada, a história do colombo-espanhol Fernando Martínez Sanabria resulta surpreendente: o 

“Chuli” (eterno apelido do arquiteto) era membro do Instituto de Crédito Territorial, instituição colombiana 

que abraçaria o escritório constituído exclusivamente para o desenvolvimento do Plano Piloto de Le Corbu-

sier na capital desse país19. Graças ao seu domínio da língua francesa (Martínez era muito culto, membro 

de uma rica família que fugiu de Madri, por conta da guerra civil espanhola), o jovem arquiteto, formado na 

Universidad Nacional e membro da comitiva que recebeu o franco-suíço em Bogotá, em 1947, foi indicado 

pelo próprio Corbusier para coordenar o estabelecimento da sede colombiana da Ascoral (cuja criação 

aprofundaremos no capítulo n. 3 desta tese), fato que resultou em uma intensa troca de correspondências 

entre Bogotá e Paris20. 

Após uma disputa longa com seus sócios de Nova Iorque (principalmente por culpa de questões 

orçamentárias21), Le Corbusier é convencido de acolher Martínez no ateliê, e torná-lo mediador de ambas 

as equipes, segundo correspondência de Sert para o novo potencial filho da Rue de Sèvres, em 8 de 

setembro de 1949. Algumas cartas dão conta da expectativa pela vinculação do colombo-espanhol à 

comitiva corbusiana no VII CIAM, na Itália22. Por fim, uma mensagem do seu colega de faculdade, Rogelio 

Salmona, que nesse momento já pertencia ao ateliê da Rue de Sèvres, evidencia os preparativos para a 

chegada de Martínez, cuja presença na França parecia não apenas iminente, mas indispensável23. Em um 

ousado gesto, enquanto percorria as ruas da Grande Maçã (escala obrigatória antes de chegar a Paris), 

Martínez escreveu uma nostálgica carta para Le Corbusier, datada de 31 de dezembro de 1947 (FLC H3-

04-516)24, abrindo mão da vaga na Rue de Sèvres25 e, voltando à Colômbia; nunca mais saiu dali.
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2.1.1. 
Primogênitos do Cone Sul 
ou interlocutores urbanos

Il n’y a plus que la Patagonie, la Patagonie, qui convienne à mon immense tristesse, 
la Patagonie, et un voyage dans les mers du Sud.
Je suis en route, J’ai toujours été en route.
Blaise Cendars

O fato de os primeiros filhos latino-americanos do Ateliê Le Corbusier surgirem do chamado Cone Sul não é 

um acaso. Foi nessa ponta das Américas, por volta de 1926, que estabeleceram-se os primeiros contatos 

entre o franco-suíço e o Novo Continente, por intermédio de outro personagem nascido em La Chaux-de-

Fonds, o poeta Blaise Cendars. Ele teria alimentado sua paixão pela América do Sul, e particularmente pelo 

Brasil, na sua amizade com membros das elites chilena (o escritor Vicente Huidobro) e paulista (o fazen-

deiro Paulo Prado), que viabilizaram a primeira viagem do arquiteto ao continente, no fim da década de 

1920. Como comentado linhas acima, Victoria Ocampo, a aristocrata portenha que, em 1928, contatou Le 

Corbusier para conceber sua residência bonaerense, e os convites para ministrar palestras na Argentina, 

por parte de Alfredo González Garraño, concretizaram a realização desse périplo.

Porém, surpreende a escassez de estudos focados na conexão entre Le Corbusier e o Uruguai 

(país também visitado pelo mestre nesse primeiro roteiro), além do contato entre ele e Justino Serralta. 

Compreensível pelo tamanho do país e pela fugacidade da estada corbusiana, esse fato (denunciado por 

NUDELMAN, 2013, p. 13) não é proporcional à quantidade de colaboradores uruguaios na Rue de Sèvres, 

se comparado com o número de pesquisas consagradas nas suas conexões argentinas. Daí que nosso 

trabalho acrescente a tese de Nudelman, principalmente no que tange aos primeiros contatos entre Le 

Corbusier e o Uruguai, por intermédio de Gómez Gavazzo, mediante a revisão crítica dos documentos re-

lativos a este colaborador na FLC.

Gómez Gavazzo, o primeiro dos profetas

A “gestação” dos primogênitos da Rue de Sèvres começou três anos antes da chegada do primeiro deles 

a Paris. A referida viagem de Le Corbusier à América Latina, em 1929, é recordada na historiografia conti-

nental, principalmente pela passagem do arquiteto por Buenos Aires e Rio de Janeiro; as referências à sua 

estada montevideana são mínimas. Embora não se trate, cronologicamente falando, do pioneiro entre os 
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Tabela 2: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Carlos Gómez Gavazzo, na Rue de Sèvres.

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados, na maioria da FLC).

26 Segundo a cronologia elaborada após confrontar várias fontes, pela equipe curatorial da exposição “Le Corbusier 
– América do Sul – 1929”.
27 Vários pesquisadores já fizeram o paralelo entre essa casa e a Villa Stein-de-Monzie, construída por Le Corbusier 
em Garches, em 1956.

colaboradores latino-americanos (título pertencente ao chileno Roberto Dávila), o uruguaio Carlos Gómez 

Gavazzo (1904-1987) inaugurou a filiação entre a nascente estrela da arquitetura e urbanismo modernos e 

uma turma de jovens arquitetos austrais. 

Antes de embarcar na capital portenha, rumo ao porto de Santos, Le Corbusier foi de avião ao Uruguai, 
em 6 de novembro de 192926. Na Faculdade de Arquitetura da Universidad de la República, e com auxílio 
da sociedade Amigos del Arte, proferiu as conferências “Architecture” e “Urbanisme”, esquema binário ao 
qual costumava apelar em visitas breves (PÉREZ OYARZÚN, 1991, p. 21). Um número reduzido de “torce-
dores” acompanhou o mestre no seu percurso por Montevidéu, entre eles Gómez Gavazzo, simpatizante 
das teorias corbusianas graças ao seu acesso a artigos de revistas (em especial L’Architecture Vivante, 
editada por Jean Badovici) e volumes publicados pelo franco-suíço, entre eles Urbanisme, Vers une Ar-
chitecture e Almanach d’Architecture Moderne (Crès, 1925), disponíveis na biblioteca da faculdade 
(NUDELMAN, 2013, p. 67). Isso fez com que seus primeiros projetos, construídos ainda como estudante 
(particularmente a proposta para um bairro obreiro), imitassem, pelo menos externamente, rasgos das 
mansões corbusianas da década de 1920, além das células dos Immeubles Villas, materializadas no pro-
totípico Pavilhão do Espírito Novo. 

A ingenuidade das composições não nega a precocidade do uruguaio, particularmente salientada 
por Articardi (2013, p. 17), em uma das obras percorridas por Le Corbusier nessa visita: a(s) casa(s) Sou-
to (1928): obra inaugural de Gómez Gavazzo, o “chalé” construído para Valerio Souto exibe a complexi-
dade volumétrica própria das explorações do Corbusier purista27, embora se inscreva em uma linguagem 
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“proto-moderna”, que lança mão da simetria acadêmica – um eixo central de composição – e de elemen-

tos como cornijas, vigias, claraboias, etc. (Fig. 41). Esses recursos, recorrentes no ensino de projeto por 

parte do professor Carré, diminuíram paulatinamente em obras posteriores de Gómez na capital uruguaia, 

como a casa Cavia (1930).

Figura 41: A casa Souto, de Carlos Gómez Gavazzo, em 2014. Fonte: a autora. 

Já em 1931 (ano da formatura de Gómez), a faculdade de arquitetura de Montevidéu organizou o Concurso 
de Grandes Composiciones, à maneira do Grand Prix de Rome. Com ajuda de Carré, o jovem se cadastrou 
na competição com um projeto de relativa inspiração corbusiana, um “etnoclub”, conjunto cujo programa 
era análogo aos projetos não construídos de Le Corbusier para Genebra: o Mundaneum (1929, também 
publicado em La Cruz del Sur) e a Sociedade das Nações (1927), principal referência para Gómez. Atra-
vessada por uma avenida diagonal que remataria em rampas descendo ao subsolo, a proposta do uruguaio 
é coroada por um espelho d’água rodeado por edificações (NUDELMAN, 2013, p. 71; 85). O resultado do 

concurso, cujo prêmio era uma viagem ao Velho Continente, foi divulgado em novembro daquele ano, mas, 

por conta de inconvenientes orçamentários, o périplo do seu vencedor começaria, em companhia da sua 

esposa, no primeiro quadrimestre do ano seguinte.

Quase em uma revolta contra as doutrinas ecléticas dominadoras na arquitetura do seu país, Gómez 

mudou intempestivamente o roteiro da sua viagem e, após uma rápida passagem pela Itália, foi direto para 

Paris, em busca de um encontro com Le Corbusier. Não temos certeza se o seguinte depoimento corres-

ponde à sua primeira tentativa de ser entrevistado pelo arquiteto; entretanto, esse fornece pistas sobre o 

clima vivenciado no ateliê:
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Uma batida na porta, seguida de uma voz interior: ENTREZ!!

- Le Corbusier?

- Não está aqui, está de viagem... foi para Zurique, 

está em Atenas... só volta na segunda – responde em um 

francês ruim aquele que pediu para entrar.

- ...?

- Ao estar aqui, você pode ver o mestre em qualquer 

hora ou momento.

A curta troca de palavras acontece em um extremo do 

ateliê, entre alguns dos seus trabalhos mais conhecidos: aqui, 

uma grande maquete do Palácio dos Soviets; além, outra de 

um arranha-céus para o centro de Paris; na parede, um diora-

ma da “Ville Contemporaine” junto a um mapa com legendas 

em espanhol, no qual destacam-se, claramente, as comuni-

cações entre a Europa e a América [...] enquanto alguns ocu-

pam-se de preparar os últimos detalhes para a construção 

da Cidade de Refúgio, outros, a maioria, traçavam os planos 

para o concurso da Société d’Assurances, cuja data de apre-

sentação aproximava-se (GÓMEZ GAVAZZO In: NUDELMAN, 

1934, p. 18, tradução nossa).

Graças ao concurso referido por Gómez, a possibilidade de encontrar o mestre e sua aceitação por parte de 

Le Corbusier não demorou muito, como comunicado ao diretor da faculdade de arquitetura montevideana, 

Leopoldo Agorio (aquele que, com receio, providenciou a vinda do franco-suíço a Montevidéu), em corres-

pondência de 30 de julho de 1933. O alvo foi atingido por intermédio da embaixada uruguaia na França, 

segundo a carta dirigida ao “Señor Ministro de la República Oriental del Uruguay, doctor Alberto Guani”, 

datada do dia seguinte:

[...] solicitando a sua ajuda para entrevistar ao Sr. Ar-

quiteto Le Corbusier [...], é com muito prazer que comuni-

co-lhe o seguinte:

- Que fui recebido [...] com toda a gentileza própria de 

sua pessoa, atendendo à apresentação que possuía e à minha 

missão.
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- Que durante a entrevista, debatemos amplamente 

sobre temas de interesse profissional [...] os trabalhos que 

fiz no curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ar-

quitetura da Montevidéu, além de outros que executei após a 

minha formatura nessa instituição.

- Que, ciente do objetivo da minha missão e do meu 

esforço por aprofundar meus conhecimentos, propôs-me in-

gressar ao seu estúdio no próximo mês de setembro, com a 

certeza de que eu corresponderia, por meio da minha disci-

plina e trabalho, a uma rápida superação [...] e de que fosse 

aquele uruguaio indicado para entrar no ateliê, pois guardava 

boas lembranças da visita que realizou ao nosso país.

- Que, devido às condições de prazo expressadas 

na sua proposta, não consegui responder afirmativamente, 

como eu o almejava, por conta da dúvida sobre as regras de 

duração da minha missão e que, por razões óbvias, o Banco 

da República limitou.

- Que, respondendo à minha solicitude, forneceu to-

das as facilidades para visitar as obras que executou (Acer-

vo do Instituto de Historia de la Arquitectura - UdR, dossiê 

9/932, tradução nossa).

28 Único estudante no navio, segundo depoimento de sua filha Victoria. Cf. Antonio Bonet: El Arquiteto de la 
vida. Disponível em: http://www.arqtistic.com/projects/entry/?n=22. Acesso em: 25 maio 2014.

No intervalo entre a autorização por parte das autoridades uruguaias para Gómez estagiar com Le Corbu-
sier – fundamental para a continuidade do pagamento do prêmio – e o começo efetivo das suas atividades, 
em agosto de 1933, Le Corbusier embarcou, em Marselha, no navio Patris II, rumo ao quarto CIAM, em 
Atenas. Gómez aproveitou a espera para visitar projetos do mestre em Paris, entre eles a Fundação Suíça 
e o Exército da Salvação (Fig. 42). As memórias do congresso seriam traduzidas por Gómez em setembro, 
pretendendo encaminhá-las para sua publicação em Montevidéu (NUDELMAN, 2013, p. 89). Como dado 
anedótico, vale a pena dizer que, na comitiva espanhola, encontrava-se o estudante28 catalão Antoni Bonet 
Castellana (Barcelona, 1913-1989), que o novo estagiário da Rue de Sèvres iria encontrar na sexta versão 

dos congressos, realizada em 1947, na Inglaterra (Bridgwater).
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Figura 42: Plantas, cortes e perspectivas do Pavilhão Suíço e o Exército 
da Salvação em Paris, 1933. 

Fonte: Carlos Gómez Gavazzo (publicado por NUDELMAN, 2013, p. 440). 

O n. 10 da revista L’Architecture d’Aujourd’hui (LE CORBUSIER, 1933, p. 69-145) – matéria cuja do-
cumentação gráfica foi organizada pelo uruguaio em novembro de 1933 – exibe os dois únicos projetos 
abordados por Gómez no ateliê, além de notas sobre o “arranha-terra” imaginado para Montevidéu na 
viagem de 1929, que lhe serviu como referência. No relatório para o diretor da faculdade, entregue no 
seu retorno ao Uruguai (publicado por NUDELMAN, 2013, p. 483-486), o agora ex-estagiário descrevia o 
Immeuble Rentenanstalt (Compagnie d’Assurances sur la Vie Humaine) de Zurique, laboratório experimen-
tal, por conta da decisão consciente de Le Corbusier de não acatar às demandas específicas do edital do 

concurso (GÓMEZ GAVAZZO In: NUDELMAN, 2013, p. 482-483):  

Desde o primeiro momento, esse trabalho foi do maior interesse para o estudo teórico 
e prático de um programa essencialmente moderno, devido à sinceridade e o desinte-
resse que Le Corbusier demostrou ao ignorar o programa imperfeito apresentado pelos 
encarregados da sua preparação em Zurique [...]. A composição de um pátio central 
[...] e a solicitada e essencial construção do prédio por etapas, implicou o desenvol-
vimento de um sistema circulatório extremamente complexo para dirigir a um público 
numeroso e distribuir em condições perfeitas de funcionamento do mecanismo interno 
do prédio evidenciado pela sua unidade vital: o escritório. [...] Le Corbusier, ao consi-
derar essa colocação errada dos autores do programa do concurso, decidiu se afastar 
desse, projetando uma construção que se encaixasse, em todo momento, no raciona-
lismo extremo requerido por suas funções vitais [...] da mesma maneira que a cons-
tituição orgânica do homem serve às suas funções vitais [...]. A conjugação estética 
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do volume que constitui a primeira etapa da construção, junto aos corpos secundários 
e suscetíveis de serem erigidos depois, entre eles os grupos destinados à ampliação 
dos escritórios e habitações econômicas para as famílias dos empregados, permitiu 
a projeção de composições primárias sucessivas dos croquis 4, 5 e 6. [...] Do estudo 
grupal elaborado para a distribuição geral e particular das plantas, com o esquema em 
perspectiva da “Organização racional” no qual contribui, [...] esteve completamente na 
minha conta (tradução nossa).

Esse estudo mencionado por Gómez para a organização racional do imóvel, por sua vez instalado sobre 
uma plataforma em “H”, é ilustrado por meio de uma perspectiva aérea do conjunto, desconsiderando o 
desenho das fachadas. Corresponde à lâmina n. 3217 do ateliê (FLC 23468; Fig. 43), incluída pelo uruguaio 
no relatório, junto às pranchas n. 3215 (esquema de calefação e ventilação; FLC 23467); n. 3224 (foto-
montagem publicada por NUDELMAN, 2013, p. 191) e n. 3225 (esquema em corte de organização das 
atividades; FLC 23470), todas assinadas por Gómez no Livre Noir. Ali também aparece sua assinatura para 
o desenho n. 3218 (esquema do terraço – documento ainda não encontrado). Estes e outros desenhos 
seriam publicados assim que Gómez retornou ao seu país, na edição de julho de 1934 de Ceda, revista 
da faculdade de arquitetura da UdR (GÓMEZ GAVAZZO, 1934, p. 20-21). Um atestado manuscrito (pouco 
comum no ateliê), redigido por Le Corbusier em 19 de fevereiro de 1934, encerrou a estada do uruguaio na 
Rue de Sèvres em 31 de janeiro desse ano, indicando sua vinculação ao escritório em 4 de setembro de 
193329. Após lamentar a partida do estagiário, o ex-patrão profetizava-lhe um papel destacável no contexto 
arquitetônico montevideano30.

Figura 43: Prancha n. 3217 (perspectiva aérea do Immeuble 
Rentenanstalt, 1933).

Fonte: Carlos Gómez Gavazzo (FLC 23468) 

29 Essas datas contradizem Articardi (2013, p. 17), que aponta serem oito os meses da duração do estágio de 
Gómez com Le Corbusier.
30 “[...] Ele ocupou-se especialmente da elaboração de planos para o concurso do edifício para a administração da 
Sociedade Asseguradora de Zurique e para os planos de urbanização de Argel. O Sr. Gómez cumpriu suas tarefas 
com total satisfação. Ele demostrou muita iniciativa e qualidades profissionais excelentes. Sinto profundamente a 
sua partida, pois é daqueles que poderia ter dado muito fruto no detalhe delicado nos modos de fazer arquitetura 
moderna, [...] estou persuadido que o Sr. Gómez possui as qualidades necessárias para se tornar uma força útil no 
seu país. Desejo-lhe boa sorte” (FLC E2-3-106, tradução nossa). Coincide com IHA 00.
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31 O texto coincide com aquele incluído no verbete do projeto, no volume n. 2 da Œuvre Complète (LE CORBUSIER, 
1964, p. 174). 
32 Prancha n. 3175: perspectiva pedestre, 11/10/33 (FLC 14147 e FLC 30848); prancha n. 3228: planta do Quartier 
de la Marine, 30/03/34 (FLC 14149 e FLC 14150). As pranchas com os registros do ateliê n. 3233 (lotissement 
Marine, 30/03/34) e n. 3244 (panorama do mar, 15/03/34) ainda não foram encontradas.

Dois bairros para Argel 

A primeira e maior tarefa encarregada a Gómez por Le Corbusier foi o desenvolvimento dos Planos B e 
C (segundo registros do Livre Noir), pertencentes à complexa proposta do franco-suíço para a capital da 
Argélia. Publicado na mesma edição de L’Architecture d’Aujourd’hui (n. 10; LE CORBUSIER, 1933, p. 
69)31, a proposta para reformar o porto argelino, cuja geometria pouco tem a ver com as obras corbusianas 
previamente analisadas pelo uruguaio, era apresentada a partir das diretrizes que ele redigiu no relatório 
para Armando Acosta y Lara, sucessor de Agorio. Entre esses alinhamentos, que visavam recuperar o 
contato entre o lugar e sua particular geografia – esquecido pelos planejadores europeus do Quartier de la 
Marine – Gómez destacou, no seu relatório, os seguintes:

1) Novo traçado da estrada “Front de Mer” projetada por Le Corbusier [...] da sua 
internação na cidade até a nova Gare Maritime.
2) Conexões da estrada “Front de Mer” com a circulação urbana, com os estacionamen-
tos da “Cité des Affaires” e o viaduto da alta cidade; ambos elementos do projeto “A”.
3) Construção de uma zona residencial, próxima do centro cívico e limitada pelos 
terrenos localizados entre as ruas de Chartres e Bab-el-Oued, prolongadas até a praça 
da Opera e a “Cité des Affaires”.
4) Classificação das circulações, evitando as interferências entre veículos e pedestres; 
conquistando, para esses últimos, o litoral da cidade, ao evidenciar [...] o panorama do 
horizonte marítimo e a prolongação dos montes Atlas mediante a enseada de Argel. 
5) Liberação das mesquitas antigas e das indústrias anexas ao porto.
6) Conservação do edifício do Liceu Nacional, da composição geral da praça da go-
vernação junto à grande mesquita, do antigo Palácio Árabe sobre o litoral, [...] e de 
outros detalhes arquitetônicos cujo valor se funde na tradição artística árabe (GÓMEZ 
GAVAZZO In: NUDELMAN, 2013, p. 483-484, tradução nossa).

Ao todo, contam-se, no Livre Noir, seis desenhos registrados com assinatura de Gómez para essa pro-

posta32, embora ele afirmasse que assumiu sozinho o desenvolvimento do projeto, cujo programa era 

ainda mais complexo do que aquele do imóvel suíço. Uma versão anterior de um desenho assinado em 

30 de março de 1934, o plano n. 3230 (perspectiva aérea do Quartier de la Marine; FLC 14151) faz parte 

das imagens divulgadas na célebre revista francesa (Fig. 44). Nessas, é difícil perceber o desnível natural 

entre o porto e o setor comercial, justo por conta da intervenção de Urbain Cassan para a construção da 

estação marítima (uma dalle ou plataforma com rampas veiculares). O agora ex-colaborador acrescentava 

o relatório com um longo memorial que descreve as condições pré-existentes da área estudada e com 

dois croquis em planta, sem dúvida inspirados na prancha n. 3228 que ele mesmo desenhou na Rue de 
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Sèvres. Os desafios impostos pela intervenção prévia decorreram na escolha de um arranha-céu, apoiado 

sobre a plataforma, e na projeção da autoestrada passando por baixo dessa. Por fim, a separação entre as 

circulações de pedestre e veicular, pregoada por Le Corbusier nas palestras portenhas e em Précisions 

(1930), se evidencia nesta proposta. 

Figura 44: Prancha n. 3230 (perspectiva aérea do Quartier de la Marine), 
1933.

Fonte: Carlos Gómez Gavazzo (FLC 14151).

O teor das palavras usadas por Gómez (apud NUDELMAN, 2013, p. 485) em sua descrição dá conta da 

influência de um azedo Corbusier, ao falar que “o bairro infeto que o europeu lhe forneceu [à cidade] será 

substituído por construções que, na sua composição e simplicidade, ofereçam ao povo árabe o ambiente 

adequado para os seus serviços, considerando sua tradição e os elementos primários da sua arte” (tra-

dução nossa). Essas novas edificações – sedes para a delegação financeira, o Palácio da Justiça, o Tribunal 

e a Casa do Povo – reconfigurariam a praça da Constituição, que, por sua vez, arrematava o sistema de 

espaços abertos criados na longa fita da plataforma, à guisa de um passeio à beira mar.

A intervenção de Le Corbusier em Argel, como advertido linhas acima, contemplava várias ope-

rações projetadas a partir de 1930, das quais a mais conhecida é o Plano Obus, graças à sinuosidade 

e dimensão territorial dos seus traços. Esses definiam um único prédio, integrando as escalas urbana e 

arquitetônica, como acontecia nas propostas para Montevidéu, São Paulo e o Rio de Janeiro, apresentadas 

em suas primeiras conferências latino-americanas. Mas houve também vários encargos de particulares: 

casas, prédios e bairros dos quais nenhum chegou a ser construído. Destaca-se, entre eles, o Lotissement 

Oued Ouchaia (também conhecido pelo sobrenome do seu empreiteiro, M. Durand), de 1932. Le Corbusier 

condensou o programa do bairro (habitações para 300 famílias e serviços comuns) em um único prédio 
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horizontal (lâmina escalonada para garantir a vista de todos os andares), liberando o restante do terreno 

que, ao todo, somava aproximadamente 180 ha. Janelas em fita e tímidos brises confeririam ao edifício 

resultante a paternidade corbusiana.

Outro latino-americano, dessa vez originário do Chile – país que, como comentado no capítulo anterior, 

jamais foi visitado pelo mestre – colaborou nesse dossiê. Trata-se de Roberto Dávila Carson (Santiago, 

1889 –1971), cuja assinatura aparece apenas sete vezes no Livre Noir33, todas ligadas ao dossiê Du-

rand: três perspectivas externas, datadas de 2 de novembro de 1932 – pranchas n. 3016 (FLC 13963; 

Fig. 45), n. 3015 e n. 3017 (não encontradas) – e quatro plantas dos apartamentos duplex no quarto 

andar (“1 et second étage”), elaboradas em escala 1:50 e datadas de 7 de dezembro desse mesmo 

ano (mais uma cópia de cada prancha). Embora todas possuam um número diferente na sequência do 

Livre Noir – n. 3018 (FLC 13961A e B); n. 3019 (FLC 13967A e B); n. 3020 (FLC 13968A e B); n. 3021 

(FLC 13969A e B) – as quatro versões apresentam mínimas variações entre si no que diz respeito à dis-

tribuição interna dos espaços, sempre respeitando o esquema de células traversantes com generosas 

varandas; esquema que Le Corbusier procurava aperfeiçoar desde seu protótipo de Immeuble-Villa, na 

Exposição das Artes Decorativas de Paris, em 1925.

Figura 45: Prancha n. 3016 (perspectiva externa Lotissement Durand), 
1932.

Fonte: Roberto Dávila (FLC 13963).

33 A oitava prancha do ateliê com assinatura de Dávila, a n. 3014 (2 de novembro de 1932), corresponde à 
implantação de um Projeto “Kaplan”, cuja existência ainda não conseguimos esclarecer. 
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Um projeto corbusiano para Roberto Dávila 

34 Nesse aspecto, destacam-se seus trabalhos para a construtora The Foundation Company (execução de 85 
escolas padronizadas), suas pesquisas sobre a arquitetura colonial chilena e, a partir de 1930, sua atividade docente 
nos cursos de projeto da Universidade do Chile. Cf. DÉLANO GAETE, Lucas. Roberto Dávila y su visión de la 
arquitectura colonial: consecuencias arquitectónicas y pedagógicas. Seminario de Investigación, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, 2006. 
35 O comentário de Dávila no relatório sobre a impossibilidade de tirar fotografias parece ter a ver também com 
questões técnicas que levavam tempo demais (In: MARCHANT MONTENEGRO, 2002, p. LIX). 

Tabela 3: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Roberto Dávila Carson, na Rue de Sèvres.

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados, na maioria, da FLC).

Depois de frequentar, durante alguns semestres, várias faculdades de arquitetura chilenas (primeiramente 

em Santiago, depois em Valparaíso), Roberto Dávila viajou a Viena com sua família, transferida por conta 

do trabalho do seu pai. Formou-se como arquiteto pela Realschule, em 1914, ano do seu retorno ao Chile e 

começo da sua atuação profissional (MARCHANT MONTENEGRO, 2002, p. 31)34. Foi durante esse período 

que recebeu uma bolsa de aperfeiçoamento, por parte do governo chileno, tanto na Europa (Escola de 

Belas Artes de Paris) quanto em parte da América do Sul (o Brasil e a Argentina). Graças à viagem, Dávila 

conheceu vários grandes mestres, entre eles Le Corbusier (apenas dois anos mais velho do que ele), em 

22 de maio de 1930. Nesse momento, o chileno já tinha tentado outras opções de aprendizagem longe de 

Beaux-Arts, por conta da decepção que lhe gerou o formato dessa escola e por ultrapassar a idade limite 

para se candidatar a uma das suas vagas. Após as mencionadas aulas na École Spéciale d’Architecture 

e com Georges Vantongerloo, Dávila tentou, sem sucesso, visitar várias vilas corbusianas35. Por fim, ele 

encontrou o franco-suíço na Rue de Sèvres, como descrito longamente no primeiro relatório encaminhado 

pelo chileno para o Gobierno Supremo do seu país (março-junho de 1930): 

Chego à rue de Sèvres 34 [sic] à hora indicada por Le Corbusier. Em pé, estuda um 
plano fixado no muro. Rapidamente se apresenta e a primeira impressão parece com 
sua arquitetura: simplicidade, absolutismo, transparência, claridade. Afável com infinita 
naturalidade, tranquilo, carência absoluta de “pose”. Sentou-se e depois lhe falei dos 
meus temores por causa de não ter permissão para tirar fotografias [...]. Ele acha que 
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Figura 46: Croquis de Le Corbusier para Dávila explicando o acesso à Villa 
Savoye, 1930. 

Fonte: FLC E1-18-223.

existe uma lei sobre esse assunto, mas refere-se às obras assinadas [...] para que 
assinar? Por acaso as suas obras não possuem suficiente personalidade para teste-
munhar por si mesmas quem é o seu autor? Não é esse o maior elogio para um grande 
criador? Na sequência, pega umas folhas de papel timbrado, tira a sua caneta “stylo” 
e, enquanto explica, me dá indicações e cartões para os proprietários das casas que 
ele concebeu, objetivando que eu consiga visitá-las e estabelecer meu próprio conceito 
completo sobre suas obras, escreve e desenha. Ele faz isto com uma clareza e exatidão 
de ideias e reunião de detalhes pequenos e precisos que faz com que pensemos em 
um cérebro organizado superiormente. [...] as sombras também e os planos unicamente 
constam de indicações leves, uma perspectiva ou pequenos pontos que reforçam os pla-
nos iniciais ou o objeto principal. [...] escreve, traça pequenos croquis de caminhos pelos 
quais terei que passar (Fig. 46) e tudo com uma claridade, continuidade e nitidez, que 
seus escritos desfilam diante da minha memória [...] mostra-me as casas que chegarei 
a ver e sobre as quais fez indicações de sua localização, além de incluir sua autorização36 
[...] (DÁVILA In: MARCHANT MONTENEGRO, 2002, p. LXIII-LXV, tradução nossa).

36 Segundo Gutiérrez (2009, p. 50), Le Corbusier comentou com Dávila que estava editando Précisions.
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As visitas aconteceram logo depois, gerando novas e minuciosas descrições no primeiro relatório de villas 
franciliennes, como La Roche (cujo proprietário não autorizou, apesar da carta do arquiteto; DÁVILA In: 
MARCHANT MONTENEGRO, 2002, p. LXVI-LXVIII) e Stein-de-Monzie (FLC L1-10-140/45; DÁVILA In: MAR-
CHANT MONTENEGRO, 2002, p. LXVIII-LXX). Sobre a primeira casa, Dávila salientou a ausência de qual-
quer ostentação “longe da simples procura de novidade” e a impressão externa de leveza, fineza e graça 
do volume que viu pela primeira vez. Foi necessária uma segunda visita para perceber a riqueza cromática 
do salão e a variedade de perspectivas propostas pelo arquiteto em alturas diferentes, ultrapassando as 
expectativas que, de La Roche, o chileno tinha a partir dos livros consultados previamente. Luz (segundo 
ele, serena, ótima para o ateliê de um artista) e ar seriam as grandes descobertas de Dávila in situ. 

Na casa em Garches, que ele chamou de “pequena eminência” (DÁVILA In: MARCHANT MON-
TENEGRO, 2002, p. LXVIII), o chileno foi recebido pelo próprio senhor Stein, mecenas de Henri Matisse. 
Surpreendeu-se com a distribuição do programa e o emprego de panos de vidro com caixilhos metálicos 
ao interior, contrastando com as pinturas e com o mobiliário aristocrático. Em compensação, criticou o 
apelo à arquitetura naval, tanto nessa quanto nas obras “menores” corbusianas também visitadas em 
Île-de-France, como as casas-ateliê para Lipzicht e Metchakminoff: segundo Dávila, essas carecem da 
riqueza material das construções visitadas previamente, privilegiando a arquitetura esquemática. A des-
crição encaminhada às autoridades chilenas conclui-se com a ideia de que as primeiras casas visitadas 
foram as mais interessantes, porquanto exprimem a intensidade da personalidade corbusiana. Além da 
villa também conhecida como “Les Terrasses”, o acervo da FLC resguarda outras séries de fotografias de 
mansões dos anos 1920, entre elas a casa-ateliê para Amédée Ozenfant (FLC L2-13-1/4 – 188; Fig. 47) e 
da Villa Savoye (FLC L2-17-1/176-191/193/205), apenas mencionadas no relatório, além de duas fotos da 

Fundação Suíça, na Cidade Universitária de Paris (FLC L2-8-126).

Figura 47: Fotografia da Casa-Ateliê de Amédée Ozenfant, Paris 14e, 1930.  Fonte: Roberto Dávila (FLC L2-13-1).
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De volta à entrevista de maio, o relatório evidencia a curiosidade do potencial discípulo, ao perguntar pelas 

razões que fizeram com que Le Corbusier desenvolvesse sua arquitetura atual (Econômicas? Estéticas? 

Políticas?). Segundo a narrativa de Dávila, o franco-suíço respondeu devagar, indicando que embora hou-

vesse uma influência dos novos materiais, esses não foram o primeiro motivo. Aliás, não existiria primazia 

de uma razão sobre a outra, pois todas surgiram simultaneamente. “Além disso, sobre a mesa há uma 

folha de papel timbrado dos ‘Congressos Internacionais de Zurique’ e três ou quatro riscos comparativos 

feitos por Le Corbusier que eu lembro ter [sic] visto em suas primeiras obras [...] explicando a base dos 

seus princípios” (DÁVILA In: MARCHANT MONTENEGRO, 2002, p. LXIV). O croqui (Fig. 48), uma promessa 

de trabalho (quiçá em outubro), e o contato com Lipzicht, que viabilizara a mencionada visita à sua ca-

sa-estúdio, encerram as lembranças de Dávila.

37 As notas de Dávila durante esse encontro – particularmente aquelas relativas às intervenções corbusianas – foram 
incluídas no segundo relatório para as autoridades chilenas, postado de Viena, em julho de 1931 (publicado por 
MARCHANT MONTENEGRO, 2002, p. LXXVI).

Figura 48: Croquis no relatório para as autoridades chilenas, 1930. Fonte: acervo Dávila Carlson (publicada por MARCHANT MONTENEGRO, 
2002, p. 57).

Dois anos depois, o bolsista retornou à capital francesa, encerrando sua excursão pela Europa Central 

e voltando a Paris em decorrência do convite que Le Corbusier lhe fizera no terceiro CIAM, em Bruxelas 

(1931)37. Na sequência, instalou-se em um quarto do Hôtel du Louvre (ROVIRA, 1969, p. 135). Após o 

exame dos rascunhos e projetos do candidato, Le Corbusier considerou o chileno apto para trabalhar no 

seu ateliê, onde ficou três meses, entre outubro e dezembro de 1932 (datas de projeção do Lotissement 

Durand). A liberdade de espírito do chileno, isto é, o desapego das “tolices históricas, estilísticas ou ar-

queológicas” (DÁVILA In: MARCHANT MONTENEGRO, 2002, p. XCVII, tradução nossa) expresso nos seus 

riscos, viabilizou e acelerou seu ingresso à Rue de Sèvres. Segundo Rovira (1969, p. 52), a convivência 

entre Dávila e o franco-suíço sempre foi gentil, embora muitas vezes seu jeito de pensar não concordasse: 

o discípulo possuía um grande interesse pela arquitetura regional e colonial do seu país, interesse que Le 

Corbusier não compartilhou; assim que houve confiança entre eles, Dávila lhe falou das paisagens chilenas, 

da cordilheira e da casa tradicional na qual ele morava na Calle Catedral de Santiago, (n. 1814).
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Figura 49: Croquis Ateliê Dávila em Santiago, por Le Corbusier, 1933. Fonte: publicada por (ORTEGA; PIROTTE, 1972).

Um atestado de Le Corbusier (publicado por MARCHANT MONTENEGRO, 2002, p. 54), emitido no réveillon 

de 193238, dá conta de um primeiro período do estágio no verão de 1933. Com termos muito parecidos 

aos do certificado para Gómez Gavazzo, Le Corbusier referiu-se ao futuro do discípulo como arquiteto no 

Chile39, país para onde retornaria, depois de visitar a casa da mãe de Le Corbusier – Marie Charlotte Amé-

lie Jeanneret-Perret –, no Lago Léman, na região do Jura Suíço (DÁVILA In: MARCHANT MONTENEGRO, 

2002, p. XCVII). Além do certificado, que menciona a participação do colaborador no projeto para Argel, 

a deferência de Le Corbusier com Dávila se expressa em um presente do primeiro ao segundo, entregue 

dois anos antes: trata-se de um projeto incipiente para um ateliê que o jovem arquiteto esperava construir 

na sua terra natal. Uma série de esboços (FLC U2-9-296/302) ilustra o partido formal, inspirado em outro 

rascunho de destinação sul-americana, desta vez para a extensão da casa do fazendeiro paulista Paulo 

Prado, prevista como biblioteca privada (Fig. 49). Terrenos profundos acolheriam uma caixa branca simples, 

apoiada sobre pilotis e vinculada à casa pré-existente por meio de uma ponte (no projeto paulista, o vínculo 

aconteceria por meio de um corredor), configurando uma planta em "L". No interior do recinto, gerava-se 

um vínculo visual através de uma janela em fita, ilustrada em perspectivas internas.

38 “Estou convencido de que, com energia e fé absoluta nos destinos da arquitetura moderna, o senhor DÁVILA 
executará construções de grande interesse técnico e estético, e estou muito feliz de saber que estará em SANTIAGO 
de Chile, onde poderá aportar a seu país o fruto dos seus estudos e do seu excelente gosto” (carta de Le Corbusier 
publicada por MARCHANT MONTENEGRO, 2002, p. LXXVI).
39 Posteriormente, Le Corbusier afirmaria esta posição em relação a uma obra do chileno, o restaurante Cap Ducal 
em Viña del Mar (1936), cujas fotos recebeu do seu discípulo. “[...] guardo as melhores lembranças de você e [...] 
evoco à minha mãe que também lembra de você como um homem encantador e gentil. O restaurante [...] parece 
muito belo. Estética latina que é sempre prazerosa! Serei muito feliz ao ver os planos que me prometeu no meu 
próprio apartamento” (Correspondência a Dávila de 14 de maio de 1938; FLC E1-18-106, tradução nossa).
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2.1.2. 
Dois bastardos

Franz Adolf Heep

Concomitantemente à viagem de estudos de Dávila, Le Corbusier estabeleceu uma intensa ligação ao Rio 
de Janeiro, por conta de encargos como a Cidade Universitária da então capital brasileira e da assessoria 
para o projeto do Ministério da Educação e Saúde. À transcendência do franco-suíço na cena arquitetônica 
fluminense (ou no sentido inverso?) acrescentava a distância ideológica entre o que a historiografia arqui-
tetônica regional registrou como as escolas carioca – arquiteturas brancas, de gestos sensuais e formas 
livres – e paulista – de rigorosa geometria e ousado partido estrutural, com predominância do concreto 
à vista –, conceitos em permanente revisão e discussão. Embora tivessem reconhecimento internacional 
por conta da publicação dos seus projetos em revistas como L’Architecture d’Aujourd’hui, figuras como 
Gregori Warchavchik – porta-voz das doutrinas do purismo corbusiano no interior das elites intelectuais 
paulistas – e Rino Levi apenas estabeleceram as bases de uma vertente da arquitetura brasileira com per-
sonalidade própria, equivalente ao conjunto de obras de Niemeyer, Costa, Reidy ou os irmãos Roberto, no 
Rio, mas consolidada anos depois, na produção de João Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi e outros. 

Enquanto homens e arquiteturas cariocas se abrem à paisagem ao mesmo tempo que se afirmam 
nela com personalidade marcante, os projetos paulistas e seus criadores se focam, primeiramente, na 
tradição tecnológica e na delicada criação de topografias com traços menos figurativos. Não se trata, 
contudo, de arquiteturas introvertidas: pelo contrário, no segundo caso, a permeabilidade urbana seria uma 
de suas premissas; mesmo assim, o alvo de abstração e contundência é atingindo mais lentamente em 
São Paulo. A pancada de genialidade de Niemeyer no MES, em 1943, impelida pela escassa participação 
de Le Corbusier no projeto, constitui um atalho na procura de uma gramática expressamente carioca. Daí 
que, não se negando à condição de discípulos corbusianos (dos quais Niemeyer seria o favorito), os novos 
arquitetos do Rio de Janeiro não considerassem indispensável para eles um período europeu de formação 
(ainda menos no ateliê de Le Corbusier, ultrapassado pela equipe de Costa!) na busca pela sua própria 
identidade vanguardista diante do mundo. 

Ora, o número de candidatos paulistanos a estagiários não está perto daquele fornecido por países 
como a Argentina, o Chile ou, posteriormente, a Colômbia. Porém, o pedido recusado de Teperman e a 
misteriosa passagem de Ernest Mange pela Rue de Sèvres (abordada linhas abaixo) evidenciam um inte-
resse maior do que aquele dos cariocas por estabelecer uma relação mestre-discípulo com Le Corbusier e 
por usufruir do aprendizado que o célebre arquiteto tinha para oferecer. Uma atitude que já era visível nos 
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seus encontros de 1929 (não apenas com os arquitetos Warchavchik e Flávio de Carvalho, mas com outros 
modernistas da Semana de Arte de 1922) e em uma anedota ao redor de outro discreto, mas fecundo, 
arquiteto de São Paulo, Franz Adolf Heep (Fachbach, 1902 – Paris, 1978). 

Nascido na Alemanha, Heep formou-se como arquiteto em Frankfurt, em 1926, e instalou-se no 
Brasil justo em 1947, diante da escassez de trabalho na Europa. Ele já tinha estagiado com dois grandes 
nomes da modernidade arquitetônica europeia: Adolf Meyer, seu professor em Frankfurt, e, em Paris, An-
dré Lurçat, que, segundo Luchinni Jr. (2010, p. 14), recomendou Heep para a obtenção de um estágio no 
ateliê do franco-suíço. O alemão naturalizado brasileiro também percorreu obras corbusianas, entre elas 
a casa do lago Léman, em 1927 – projeto que anos depois Dávila conheceria. Disso, e do que aconteceu 
após sua chegada a São Paulo, temos notícia graças à sua esposa, Marie, que escreveu, de sua residência 

no bairro Perdizes (rua Bocaina, 23)40, uma carta a Le Corbusier, em 27 de junho de 1952:

Meu marido está em São Paulo [...] desde 1947. Ele permanece tanto tempo por trás 
da sua prancheta que todo o demais fica do lado, de maneira que, agora, sem que ele 
saiba, encarrego-me de fazer as providências indispensáveis para a regularização dos 
seus documentos, bem como de nossa situação familiar. [...] Se, por gentileza, o sen-
hor pudesse enviar umas palavras [...] se o senhor tivesse a bondade de dizer, nessa 
carta, que poderia ter a forma de um atestado, que há muito tempo conhece o arquiteto 
Franz A. Heep (acho que esteve encarregado da supervisão da casa Stein em Garches 
durante o canteiro), bem como os trabalhos que ele executou na França e se pudesse 
acrescentar uma palavra como, por exemplo, que o considera um aluno continuador ou 
difusor da sua obra, sem importar se aquilo resulte um pouco ostentoso [...]. Mestre, 
pode ser que o senhor ache que eu careço de bom senso escrevendo-lhe desse jeito, 
simplesmente pensei muito e peço-lhe acreditar que o fato de ouvir o meu marido falar 
o tempo todo no senhor, desde 1929, de acompanhar de longe todos os seus trabalhos 
[...]. Permito-me ainda lhe dizer que gostaria muito de surpreender o meu marido com 
a regularização dos meus documentos no próximo 24 de julho, data do seu 50o aniver-
sário. Daí que lhe rogue, e desculpe-me por isso, para encaminhar rapidamente a carta, 
caso o senhor aceite o meu pedido (FLC E2-4-558, tradução nossa)41.

A particular carta provaria não apenas a confiança desta mulher no mestre, seu marido e mais dois cola-
boradores da Rue de Sèvres (obtida durante uma visita ao seu escritório, referida no começo da carta), 
mas também uma afirmação de Barbosa (2011, p. 22): Heep teria trabalhado para Le Corbusier entre 1928 
– ano da finalização da mansão em Garches – e meses antes da primeira viagem corbusiana à América do 
Sul, em 1929. Ora, da comunicação de sua esposa ficaram mais dúvidas do que certezas, dúvidas aumen-
tadas pela ausência total de documentos relativos a Heep no dossiê da Casa Stein42, na FLC. A correria no 

40 O registro FLC E2-4-559 possui o mesmo conteúdo; em compensação, trata-se de um manuscrito, datado da 
véspera (26 de junho de 1952), com certeza um rascunho para a elaboração do exemplar datilografado.
41 Em compensação às exigências de Marie, segundo essa carta, ela já teria acertado com outra pessoa as despesas 
do envio do atestado e sua entrega na agência de correios.
42 Em conversas informais com vários arquitetos paulistas, ao se falar nesta questão, sempre se coloca a condição judaica 
de Heep, motivo pelo qual seu traço teria sido apagado do estúdio. Situação similar à comentada linhas abaixo sobre o 
estágio de Roberto Matta, só que, para Heep, o motivo resulta mais político (a cercania de Le Corbusier com o governo 
de Vichy) do que artístico; CHASLIN, François. Un Corbusier. Paris: Seuil, 2015; PERELMAN, Marc. Le Corbusier: une 
froide vision du monde. Paris: Michalon, 2015.
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próprio escritório do alemão justificou que Marie, e não ele mesmo, redigisse uma carta de conteúdo tão 

delicado? Por acaso ela fez aquele pedido sem a aprovação do seu esposo, como medida desesperada 

(pelo menos esse é o teor das suas palavras) e não como um simples presente de aniversário? A resposta 

de Le Corbusier, encaminhada diretamente a Franz Adolf, em 8 de julho de 1952, embora afirme a presença 

do brasileiro-alemão no escritório parisiense, não é esclarecedora. Por sinal, o mestre fugiu dos padrões 

exigidos por Mme. Heep: 

Fiquei sabendo que você se instalou em São Paulo, Brasil, e alegra-me saber que você 
pode contribuir nessa cidade, de vitalidade plena e de espírito moderno, com as qua-
lidades do seu trabalho e do seu conhecimento profissional de arquiteto. Lembro-me 
do tempo no qual você trabalhou no meu ateliê e no qual pude apreciar bastante sua 
seriedade. Nesse afastado país, aonde toda classe de estrangeiros precipita-se para 
fazer negócios, sua capacidade de trabalho e seriedade [...] lhe adjudicarão a melhor 
das garantias […] (FLC E2-24-56043).

Por fim, e para acrescentar o mistério, Marie escreveu de novo, desta vez em 22 de julho, agradecendo 

o atestado providenciado (FLC E2-4-561). 31 anos depois, ela levaria Heep de volta a Paris para receber 

tratamento médico. Porém, ele nunca voltou ao país que o adotou.

Rebelde com causa: Matta

A troca de correspondência entre Roberto Dávila e Le Corbusier permaneceria intensa depois da estada 

do chileno na Rue de Sèvres, inclusive até a década de 1960, por conta não apenas de possíveis encargos 

das autoridades de Santiago para o mestre (um ambicioso Plano Piloto que nunca foi projetado), mas de 

inúmeras recomendações, ora de indivíduos que apenas almejavam entrevistar o famoso arquiteto, ora de 

jovens à procura de um estágio. Este foi o caso de Roberto Sebastián Matta Echaurren (Santiago, 1911 – 

San Paolo de Civitavecchia, 2001), apresentado por Dávila a Le Corbusier em carta encaminhada em 13 de 

maio de 193544, de Viña del Mar (FLC E1-18-103). Matta, que antes estagiou com Walter Gropius, foi con-

tratado na Rue de Sèvres provavelmente em agosto de 1934 (MILLER, 1982, p. 18)45, para a elaboração de 

perspectivas como “massier”. Isto por conta do seu talento para o desenho, antecipando sua reconhecida 

43 No documento FLC G2-13-32, encontra-se idêntico conteúdo, mas com diferenças mínimas na datilografia que 
evidenciam que não se trata de uma xerocópia.
44 No dia seguinte, na carta onde elogiava o restaurante Cap Ducal, Le Corbusier advertia a Dávila: “Espero receber seus 
desenhistas [fala em plural mas Dávila apenas pediu-lhe receber a Matta] que pediram para trabalhar conosco, ainda 
que neste momento seja pouco provável liberar uma vaga. Eles têm cara de pessoas muito corajosas” (FLC E1-18-106, 
tradução nossa). Este dado contradiz o depoimento do próprio Matta a Bellido Gant (2002-2003, p. 20), no qual afirma que 
1933 foi o ano que buscou Le Corbusier em Paris.
45 Segundo Bannen, Pérez e Vásquez (2003, p. 132), a maior probabilidade é que a estada de Matta começou logo depois 
da sua formatura no Chile, em abril de 1935, e acabou em 1937, quando iniciou sua carreira como pintor. Em uma hipótese 
carente de suportes históricos, Pérez Oyarzún (1991, p. 181) sugere que o estágio de Matta começou em 1930.
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46 Segundo depoimento do seu filho, Ramuntcho Matta à autora (14 de fevereiro de 2014), trata-se da palavra usada 
no ateliê para designar a pessoa encarregada do desenho de plantas de implantação dos projetos (plan masse). 
No entanto, essa palavra, derivada de outra acepção de masse em francês (martelo, pessoa encarregada das 
deliberações), tornou-se conhecida nas escolas de arquitetura pelos “vocais” das turmas, alunos mediadores entre 
o restante dos estudantes e os professores convidados, encarregados da administração dos recursos coletivos, etc. 
47 “No estúdio de Le Corbusier, tinha-se construído uma coisa em Moscou, um prédio de escritórios com ar 
condicionado, tivemos que ir até lá e redesenhar os planos… e perguntaram: ‘quem quer ir?’ Tudo era de caráter 
voluntário porque não havia dinheiro; eu e um holandês [Marius Duintjer? Jean Hornstraa?], que também trabalhava 
ali, concordou comigo e partimos... mas fomos quase a pé, de cidade em cidade, pelos meios mais baratos  [...]” 
(MATTA apud CARRASCO, 2002, p. 25, tradução nossa).
48 A data do falecimento do escritor russo Máximo Gorki (18 de junho de 1936), filiado à Revolução Soviética, 
confirma o depoimento de Matta no que diz respeito ao período da viagem.

trajetória como pintor surrealista (informação verbal)46. Justamente esse teria sido o motivo da suposta 

rivalidade entre o patrão e o colaborador, com aquele invejando o potencial artístico deste (fala-se até na 

eliminação de documentos relativos ao estágio de Matta no ateliê). O próprio Matta narra seu primeiro 

encontro com o célebre arquiteto, no qual seu menosprezo pelo chileno teria sido parcialmente perceptível: 

Tabela 4: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Roberto Matta, na Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados, na maioria, da FLC).

[...] procurei a Le Corbusier, que estava na cúspide da sua celebridade; eu tinha a ideia 
de que era impossível trabalhar com ele; no entanto, era muito fácil, devido ao fato de 
que ele não pagava a ninguém. Usava uns óculos enormes que pareciam com lupas, e 
tratava-me como a um simples motoboy. Acredito que era um homem infeliz. Uma vez 
enviou-me à Rússia com uns planos e passei quase dois meses em Moscou47, onde 
pude comparecer ao funeral de Gorki (MATTA apud MÁRQUEZ CRISTO; OSORIO, 1991, 
tradução nossa)48. 

Os planos encaminhados correspondiam ao Centrosoyus (hoje, Ministério das Indústrias), projetado pelo 

franco-suíço para a capital soviética e cuja execução terminou justamente em 1935, ilustrando transfor-

mações sobre o sistema de ar condicionado originalmente projetado, bem como modificações nas janelas. 

DATAS
PROJETOS SEM DATA N

MAISON WEEKEND JAOUL

TOTAL PROJETOS 1

PLANS

OUTROS DOCUMENTOS

ROBERTO MATTA

1937

TOTAL PROJETOS

PLANOS

OUTROS DOCUMENTOS

1
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Em sua viagem de retorno, que culminou não em Paris, mas em Barcelona (19 de julho de 1936), Matta 

passou por Leningrado, Helsinki, Estocolmo, Copenhagen e Bruxelas. Na capital finlandesa, o pupilo come-

teu o primeiro ato de rebeldia contra seu mestre, ao procurar Alvar Aalto (MATTA49 apud FUZS, 2012, p. 84). 
Outra das primeiras missões encaradas por Matta no serviço (que, na verdade, ele não considerava 

como um trabalho, por carecer de pagamento50; MATTA, R., 2011, p. 47), foi a elaboração de desenhos 
de La Ville Radieuse (MILLER, 1982, p. 19), livro editado em 1935, revolucionária proposta urbana cor-
busiana de 193051 (BELLIDO GANT, 2002-2003). Pérez Oyarzún (In: LAGNADO, 2010, p. 203) aponta à 
consideração da relação entre a geometria e o crescimento ilimitado para a Cidade Radiante (explorado 
nos protótipos de museu), como inspiração para projetos arquitetônicos próprios do chileno na década de 
1990, baseados em corpos femininos nus. Matta, que descrevia o franco-suíço como um emmerdeur52, 
forneceu um testemunho escuro sobre seus dias na Rue de Sèvres, comparando o automatismo da sua 
própria atuação aos serviços de um funcionário de banco (MATTA, 198753 apud FUZS, 2012, p. 86). Isto 
influenciou para que, mais tarde, abrisse mão do ofício de arquiteto54:

Ele era como um comissário [...] O escritório não possuía calefação [...] um corredor 
com poucas cadeiras. Le Corbusier sempre chegava por volta das cinco e olhava; seu 
primo Jeanneret estava conosco. Na verdade, trabalhávamos para o seu livro. Não 
havia nem dinheiro, nem canteiros. Estudávamos entre nós. Às vezes, observava os 
desenhos que fazíamos para a Ville Radieuse. Ele não ensinava e, no que tange à práti-
ca, não existia (MATTA, 1991 apud FUZS, 2012, p. 83, tradução nossa).

O clima bélico que, na Espanha, materializou-se na Guerra Civil iniciada em 1936, acrescentou a percepção 
melancólica de Matta sobre o ateliê, carente de encargos. Daí que ele se demitisse temporariamente55. 
Como comentado no capítulo anterior, na Catalunha, o chileno conheceu Josep Lluís Sert (ou José Luís, 
versão castelhana do seu nome; Barcelona, 1902-1983), jovem arquiteto do Gatepac, a filial espanhola 
dos CIAM, fundada em 1930. Graças aos seus contatos (Sert pertencia a uma família rica de industriais), 
o catalão foi encarregado de projetar o pavilhão espanhol que seria construído na esplanada de Trocadéro, 
durante a exposição internacional de Artes e Técnicas Aplicadas à Vida Moderna (com contribuição do 
chileno) inaugurada em Paris, em maio de 1937.

49 Cf. Auto-elastro-infra biografía. In: Mattalogo. Catálogo de la exposición sobre Roberto Matta Echaurren. 
Granada: Diputación Provincial, Área de Cultura, abr. 1991. 
50 Matta (apud CARRASCO, 2002, p. 25) repetiu essa afirmação no seguinte depoimento: “eu trabalhava com 
ele, acordava às 6 da manhã e, às 9, estava onde Corbu [...] trabalhava sem parar durante o dia todo... não tinha 
dinheiro, conseguia ir duas vezes por semana ao cinema e comia muito mal” (tradução nossa).
51 Além dos planos, a Fondation Le Corbusier conta com um acervo digital numeroso sob a entrada “Ville Radieuse” 
(dossiê FLC L3-20-70/99), do qual apenas conseguimos revisar a metade, sem ter encontrado, por enquanto, a 
participação de Matta tanto na proposta arquitetônica, como no projeto gráfico do livro, e no jogo inspirado no 
projeto e concebido em 1937.
52 Gíria grossa usada na França para se referir a alguém irritante (MATTA apud FUZS, 2012, p. 84).
53 MATTA ECHAURREN, Roberto Sebastián; GUATTARI, Félix. L’ “Oestrus”. Chimière, Paris, n. 3, 1987.
54 Matta forneceu um depoimento paralelo (apud HAIM, 2002, p. 27, tradução nossa): “Em Paris, as coisas eram 
distintas. Eu não tinha contato com ninguém. Embora os meus estudos como arquiteto, não sabia nada do nada […] 
terminávamos uns desenhos para a Ville Radieuse. Le Corbusier passava apenas olhando os desenhos. Nenhum 
ensinamento, nem um pouco de prática”.
55 “Deixei a Le Corbusier. Eu estava um pouco perdido nessa época; não sabia o que fazer. Eu passei todo o verão 
de 1937 desenhando” (MATTA; GUATTARI, 1987 apud FUZS, 2012, p. 82, tradução nossa).

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 205



56 A própria filha de Bonet, Victoria, comentou a Fuzs (2012, p. 60) que seu pai “jamais deixou de trabalhar com ele 
[Le Corbusier], ainda que fizesse outros trabalhos, como o Pavilhão, com Sert e Luis Lacasa, pois o salário de Corbu 
mal dava para comer” (tradução nossa).
57 BONET CASTELLANA, Antoni, Austral: Testimonio de Antonio Bonet [Texto mecanografiado inédito]; 
Barcelona: 18 de septiembre de 1981. In: Fondo Bonet Castellana, Archivo Histórico Colegi d’Arquitectes de 
Catalunya, FBC 1329/228.
58 Esta afirmação contradiz uma carta de Antonio Bonet a Torres Clavé (publicada por ALVAREZ; ROIG, 1999, p. 
170-171), indicando novembro como mês de seu ingresso ao estúdio. Além disso, a missiva evidencia não apenas a 
influência corbusiana, mas a transcendência do tempo compartilhado com Matta e suas trocas sobre o surrealismo: 
“[...] finalmente a minha experiência ampliou-se em um sentido mais espiritual (daí tirei o máximo proveito): foi 
nesses últimos tempos que trabalhei a arquitetura no seu sentido filosófico e humano, isto é, trabalhei os grandes 
problemas da arquitetura, na qual trabalho desde fins de novembro (obviamente, como aluno!) e, por outro lugar, 
trabalhando com outro colega [Matta] na procura de novos caminhos para fazer progredir a Arquitetura. Como base, 
tomamos a ‘Arquitetura Moderna’, ou seja, Le Corbusier. Dali vamos para o campo psicológico [...]” (tradução nossa).
59 FERRARI HARDOY, Jorge. Conferencia sobre Le Corbusier. Buenos Aires. 1965. Texto mecanografiado para 
una conferencia (FLL FHA J015).

O encontro com Bonet e a Maison Weekend Jaoul

Antoni Bonet Castellana, que assistiu com Sert ao CIAM de 1933, no Patris II (era o membro mais novo do 

Gatepac, dois anos mais jovem que o arquiteto do Pavilhão Espanhol), participou na execução desse prédio 

como colaborador do escritório de Sert e Josep Torres Clavé, cargo que assumiu aos 19 anos de idade, en-

tre 1932 e 1935 (KATZENSTEIN, 1985, p. 10). Em 1933, Sert também desenvolveu o Plano Maciá, projeto 

urbano concebido junto a outros membros do Gatepac, em sociedade com Le Corbusier. Como seu jovem 

chefe, Bonet já tinha feito uma rápida passagem pelo ateliê da Rue de Sèvres56, em 1935 (momento em 

que se projetava uma casa abobadada de fim de semana, em La Celle-Saint Cloud, na periferia de Paris), 

decorrente do seu encontro com Le Corbusier no congresso de Atenas e cujos detalhes permanecem, 

por enquanto, no mistério. Em Paris, Bonet e Sert se encontraram novamente57, e trabalharam juntos no 

Pavillon (ALVAREZ; ROIG, 1987). 

Em 1936, Bonet recebeu seu diploma de arquiteto e acompanhou o canteiro do pavilhão, encontrando Matta 

pela primeira vez. Com ele, dividia sua admiração pelo nascente movimento surrealista. Em outubro do ano 

seguinte, pouco antes do término da Exposição, ambos os jovens retornaram ao estúdio de Le Corbusier58; 

o segundo persuadido pelo primeiro (BONET CASTELLANA, 1981 apud FUZS, 2012, p. 84). Paradoxalmente, 

enquanto nos arquivos da FLC não encontramos nenhum desenho com a assinatura de Bonet, identificamos 

duas evidências da participação de Matta no Livre Noir (FLC S1-16-1/72), ambas pertencentes ao dossiê da 

casa Weekend para a família Jaoul (apenas um rascunho que correspondia a ideias desvinculadas de qual-

quer terreno): dois cortes (FLC 29609) e a menção ao chileno nas notas de Le Corbusier para esse projeto: 

“os planos da [?] Maison Jaoul Corbu-Mata [sic] (Chile) estão aonde André Jaoul [sic]” (FLC A3-18-112). Em 

uma conferência sobre Le Corbusier59 ministrada por Jorge Ferrari Hardoy (membro do futuro grupo Austral), 

narrava-se o começo dessa experiência: 
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Uma vez, enquanto estávamos no estúdio da Rue de Sèvres, apareceu lá Antonio [sic] 
Bonet e um pintor chileno, Matta Echaurren, um homem muito inteligente e brilhante, 
entregue ao surrealismo, que nesse momento brotava em Paris. Tratava-se de uma 
casa relativamente pequena, parcialmente pensada à imagem de outras casas dele 
como a Villa M. Mathes [...]. Bonet e Matta Echaurren propuseram-lhe fazer uma casa 
“surrealista”, Le Corbusier decidiu tentar para ver no que daria aquilo e eles elaboraram 
os planos de um artefato sumamente estranho e atraente [...] Le Corbusier gostou mui-
to do projeto e, logicamente, apresentou-o ao cliente (FERRARI HARDOY, 1965 apud 
FUZS, 2012, p. 90, tradução nossa).

No capítulo anterior, falou-se do desgosto dos clientes por conta do projeto da casa de weekend n. 2, pro-
duto da liberdade conferida aos parceiros hispânicos (inicialmente a Bonet em solitário) após uma reunião 
entre a dupla e Le Corbusier em seu apartamento do Immeuble Molitor, onde ele examinou rascunhos 
para projetos dos jovens por fora do ateliê. Aparentemente, na contramão do seu racionalismo, o patrão 
expressou interesse pela proposta de formas mais livres60, sem abrir mão do funcionalismo exigido pelo 
programa. A escolha de Le Corbusier ficou registrada em uma carta que Bonet encaminhou ao seu antigo 
patrão de Barcelona, Torres Clavé, em 11 de fevereiro de 193861. Para Matta (apud FUZS, 2012, p. 94), a 
designação de autonomia por parte de Le Corbusier, que não tinha vontade de se ocupar de uma simples 
“casinha”, não seria uma vantagem, mas um sintoma da deterioração das relações com seu mestre.

Fuzs (2012, p. 94) estabelece uma série de analogias conceituais entre a distribuição da segunda ver-
são da casa de fim de semana (a partir da planta do primeiro andar da Jaoul, pertencente aos dois conjuntos 
de planos desenhados pela dupla e divididos ao encerrar o estágio62) (Figs. 50-55) e um “projeto-maquete” 
do chileno, publicado na revista de cunho surrealista Minotaure e suportado por um texto intitulado 
“Mathématique sensible – Architecture du temps”. Essas relações fundamentar-se-iam, principalmente, na 
liberdade e cores das formas interiores, além dos recursos de representação empregados; entre esses, o 
collage (frequente no período final da Rue de Sèvres), apelando às estratégias psicanalíticas que aparecem 
em suas primeiras pinturas: espejos plásticos e sábanas mojadas, peças de design que influenciariam a 
psique do morador63. Em correspondência entre Bonet e o chileno, de 23 de abril de 1938, momento em 
que o catalão se instalaria na Argentina, insinuava-se que Le Corbusier pretendia publicar a segunda versão 
da Maison Weekend Jaoul e incluir, nesse dossiê, a maquete elaborada por Matta (Fig. 56)64.

60 Principalmente no que diz respeito ao telhado, que passou do esquema “borboleta” da casa Errárzuris a uma 
espécie de abóbada, um estudo tridimensional da estrutura, com finas barras de ferro, foi elaborado meses mais 
tarde por iniciativa própria de Matta e do seu compatriota Manuel Marchant Lyon. Autoria mencionada na carta de 
Juan Kurchán a Jorge Ferrari Hardoy de 8 de outubro de 1938 (FLL FHA K053).
61 “[...] embora às vezes estarmos contra ele, [Le Corbusier] gostou muito […] pediu para nos ocupar de um 
encargo seu, para ‘que aplicássemos concretamente todas as nossas ideias’, você perceberá que fazemos uma 
coisa séria” (ALVAREZ; ROIG, 1999 apud FUSZ, 2012, p. 179, tradução nossa).
62 Pérez Oyarzún (In: O’BYRNE, 2010, v. 2, p. 46) publica duas fachadas ausentes no FBC e que Fuzs (em mensagem 
à autora de 27 de março de 2013) afirma pertencerem ao conjunto de planos que ficou nas mãos de Matta. Porém, 
em Le Corbusier y Suramérica: Viajes y Proyectos, Pérez Oyarzún (1991, p. 170-180) designou as ilustrações 
de maneira errada, como Boceto de Le Corbusier para el taller de R. Dávila.
63 “Apoiado sobre seus cotovelos [o morador] sente-se deformado até o estupor, hesitante e preso entre a vertigem 
dos lados planos e o pânico da sucção [...] movimentos nos quais encontrará uma tal liberação que fará com que a 
precipitação líquida da vida [...] não o atinja” (MATTA apud FUZS, 2012, p. 94, tradução nossa).
64 As fotos da maquete também foram pedidas, de Buenos Aires, em uma carta (s.d.) por Bonet (FLL FHA K053) e 
por Juan Kurchán para Jorge Ferrari Hardoy, ainda em Paris. O catalão distribuiu as imagens “à surrealista” dessa 
casa, produzidas por eles na Rue de Sèvres, entre o grupo de fotografias para a primeira apresentação do Grupo 
Austral (FUZS, 2012, p. 99). 
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Figuras 52 e 53: Maison de Weekend Jaoul, segunda versão, fachadas. 
Antoni Bonet e Roberto Matta, 1937.

Fonte: publicadas por PÉREZ OYARZÚN (In: O’BYRNE, 2010).

Figura 54: Maison de Weekend Jaoul, segunda versão, fachadas e 
rascunho de elevação. Antoni Bonet e Roberto Matta, 1937.

Fonte: FBC H 108 G/12/312.

Figuras 50 e 51: Maison de Weekend Jaoul, segunda versão, fachadas. 
Antoni Bonet e Roberto Matta, 1937.

Fonte: FBC H 108 G/12/312.
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Figura 55: Maison de Weekend Jaoul, segunda versão. Antoni Bonet e 
Roberto Matta, 1937 (planta do primeiro andar).

Fonte: FBC H 108 G/12/312.

Figura 56: Maison de Weekend Jaoul, segunda versão. Maquete da es-
trutura do telhado, Roberto Matta e Manuel Marchant Lyon, abril de 1938.

Fonte: FLL FHA G111.

Pavilhão d’água em Lieja

Em 1939, dois anos depois da exposição internacional de Paris, organizou-se uma amostra dedicada às 
técnicas da água, na cidade belga de Lieja. Em agosto de 1937, Le Corbusier foi encarregado de projetar o 
pavilhão francês (não construído por causa da rejeição do primeiro ministro da Bélgica), confiando a Bonet 
o desenvolvimento do dossiê, graças à experiência da casa de fim de semana para os Jaoul (fundamental 
para os desenhos estruturais definitivos, de Pierre Jeanneret, Fig. 57). Nenhum documento que dê conta 
da participação de Roberto Matta no Pavilhão de Lieja foi identificado até a data de redação destas linhas. 
Contudo, Fuzs (2012, p. 299), Nudelman (2013, p. 191) e Álvarez (1996, p. 9) afirmam que o chileno tam-
bém participou na concepção desse projeto. Eles se baseiam no conjunto de planos levados por Bonet a 
Barcelona, que, por sua vez, incluía os desenhos coletivos da casa de fim de semana Jaoul. Essa afirmação 
não estaria errada, se compararmos os rascunhos em planta e elevação da segunda versão do pavilhão 
com os planos e a maquete da Jaoul. Por enquanto, apenas resta salientar que, em decorrência das pri-
meiras exposições das suas telas, como a Exposition International de Surréalisme (acontecida na galeria 
Wildstein em janeiro/fevereiro de 1938), Matta largou o ateliê que, segundo ele, apenas ensinou-lhe a 

pensar, e dedicou-se inteiramente à pintura.
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2.1.3. 
Austrais em um projeto portenho

Um dia vocês subirão nas minhas costas e farão o que é para ser feito...
Le Corbusier, a Jorge Hardoy e Juan Kurchán (tradução nossa)

Em julho de 1937, enquanto Sert, Bonet e Matta encerravam o canteiro do Pavilhão Espanhol para a expo-

sição parisiense, Le Corbusier se aprontava para a inauguração de outro pavilhão, o dos Tempos Novos, no 

quadro da mesma amostra, mas em um local afastado, do lado da Porte Maillot. A estrutura temporária, 

cujo partido – um simples galpão de 1.600 m2, suportado por muros, tensores e pilares de aço que anco-

ravam o teto de lona – visava acolher uma “tentativa de museu de educação popular”. O acervo: a série 

de dioramas que reproduziam pranchas publicadas pelo arquiteto um ano mais tarde no livro Des canons, 

des munitions? Merci! Des logis s.v.p., e cujo conteúdo se baseava nas discussões do CIAM V. Esse 

congresso também aconteceu na Cidade Luz em 1937: moradia e lazer, duas das funções identificadas 

para a cidade moderna, à luz da ameaça de uma segunda guerra mundial (oficialmente começada em 

1939), eram seus temas centrais. Vale a pena lembrar que nesse CIAM, em que Bonet e Sert participaram, 

Figura 57: Perspectiva interior da primeira versão do Pavilhão da França na 
Exposição de técnica d’água em Lieja, desenhada por Antoni Bonet, 1937.

Fonte: FBC H113 A/2/306 (publicada por FUZS, 2012, p. 97).
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apresentou-se o Plano Maciá para Barcelona, do Gatepac e Le Corbusier. Por sua vez, Norbert Bézard, pa-

deiro, amigo e cliente do franco-suíço, que tinha contribuído em outras de suas publicações, apresentava 

no congresso a proposta das Fermes Radieuses, encaixada nos Trois Établissements Humains. Por fim, 

no pavilhão do Espírito Novo, expunha-se a proposta corbusiana para o Îlot Insalubre No. 6.

Tabela 5: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Juan Kurchán e Jorge Ferrari Hardoy, na Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados, na maioria, da FLC).

Figura 58

Figura 59

Figura 60

DATAS
PROJETOS SEM DATA

VR

TOTAL PROJETOS 1

PLANOS

JUÁN KURCHÁN Y JORGE 
FERRARI HARDOY

TOTAL PROJETOS

PLANOS

1
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Figuras 58-63: Fotos da desmontagem do Pavilhão dos Tempos Novos, 
tiradas por Jorge Ferrari Hardoy, 1937. 

Fonte: FLL FHA G111.

Figura 61

Figura 62 Figura 63
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Dois jovens arquitetos que chegaram à Europa nesse mês, no quadro de uma excursão de vinte argentinos 
pelo oeste do continente, visitaram o Pavillon des Temps Nouveaux: Juan Kurchán (Buenos Aires, 1913 – 
1972) e Jorge Ferrari Hardoy (Buenos Aires, 1914 – 1977), retornando ao pavilhão em novembro desse 
mesmo ano para assistir à sua desmontagem (Figs. 58-63). A estada parisiense dos colegas de faculdade 
também foi aproveitada para visitar a Fundação Suíça na Cidade Universitária65, segundo carta de Hilario 
Zalba a Ferrari Hardoy e Kurchán, redigida em 6 de novembro de 1937 (FLL FHA K053).

Três meses depois, e após tocarem à porta, não do escritório, mas do apartamento de Le Corbu-
sier66, eles começaram seu serviço diretamente na Rue de Sèvres, materializando um anseio nascido, pelo 
menos, com três anos de antecedência67. As pesquisas de Leirnur e Pschepiurca (2008) sobre os anos 

formativos desses dois arquitetos, de incontestável influência na cena arquitetônica moderna da Argen-

tina, somam-se à já citada tese de Fuzs (2012). Ele testemunha da popularidade que, ainda estando na 

França, Kurchán e Ferrari ganharam no seu país por conta do estágio com o mestre68, manifestado através 

de solicitações de planos das obras primas corbusianas69. No que diz respeito aos desenhos de autoria 

dos argentinos, apenas achamos uma evidência concreta da sua passagem pelo ateliê de Le Corbusier70: 

assinaturas em uma planta de estacionamentos pertencente ao dossiê Ville Radieuse (FLC 20445; Fig. 64). 

Como no caso de Matta, ao levarmos em conta as datas da sua estada, se trataria do jogo ou do livro 

inspirado nesse projeto, ou ainda de um desenho para alguma das unidades habitacionais propostas no 

plano de Buenos Aires, a Ciudad Radiante de Belgrano71.

65 Ao retornarem à Argentina, os membros do Austral trouxeram documentação técnica deste prédio para lançarem 
mão dessa em sua própria arquitetura. Fuzs (2012, p. 147) destaca um estudo de isolamento técnico, cujos “muros 
neutralizantes” foram desenvolvidos por Gustave Lyon.
66 “Após uma viagem de vários meses pela Europa, sobrava-nos pouco dinheiro; nós queríamos trabalhar com Le 
Corbusier, fazer um pouquinho de arquitetura, então fomos até o 25 [sic] Rue de Sèvres onde recebeu-nos Pierre 
Jeanneret, que disse: ‘Há vários dias que Le Corbusier não vem. Vocês podem procurá-lo na sua casa, mas não 
garanto que os receba’. Estávamos com 23 anos e, com Ferrari, tocamos a campainha de sua casa até cansarmos. 
Repentinamente, sentimos um barulho parecido com o da madeira, como de algo rastejando pelo chão, e Le 
Corbusier saiu, sujo com tinta até nos dentes, enormes sapatões, recheios de papel de jornal porque fazia muito 
frio. Ele disse: ‘Quem são vocês?’ ‘Somos argentinos, queremos trabalhar com o senhor’” (KURCHÁN, 1965 apud 
LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 182, tradução nossa).
67 “Uma tarde, há menos de três anos, Coco [apelido de Ferrari] me disse que o seu ideal era aproveitar a viagem 
pela Europa para, posteriormente, ficar estudando com algum dos mestres. A ideia de ficar com L.C. [sic] era quase 
uma quimera”. Carta de Hilario Zalba a Jorge Ferrari Hardoy e Juan Kurchán em 6 de novembro de 1937 (FLL FHA 
K053, tradução nossa).
68 A notícia espalhou-se rapidamente pela Argentina, como narra Itala Fulvia Villa em carta a Jorge Ferrari Hardoy, 
datada em 12 de janeiro de 1938: “Fiquei sabendo e alegrei-me tanto que estejam felizes com o seu serviço; 
contem-me como vão com L.C. [sic] e o que pensaram para o trabalho. Além disso, mesmo que vocês não façam 
tudo o que desejam, apenas o contato com a gente que ali conhecerão e o fato de estarem no meio de tantas 
correntes artísticas serão muito proveitosos para vocês” (FLL FHA K053, tradução nossa).
69 Entre essas, a seguinte: “[…] peço-lhe, se possível, alguma obra de Le Corbusier, isto é, detalhes, perfis, planos 
de obra e todas essas coisas que não conhecemos. Uma cópia de como uma casa deve ser feita. Interessam-me 
planos do que ele fez em Le Bourget e na Ville [sic] Savoye, em Poissy”. Carta de Jorge Vivanco a Juan Kurchán e 
Jorge Ferrari Hardoy, c.a. 1937 (FLL FHA K053, tradução nossa).
70 Em 1947, a introdução ao número especial sobre o Plano de Buenos Aires, em La Arquitectura de Hoy, 
esclarece o porquê desta circunstância: “A publicação completa do Plano Diretor [...] devia ser feita nessa cidade 
assim que recebidos os documentos que ficaram em Paris, bem como o texto que Le Corbusier preparava durante 
a guerra. Esses documentos chegaram um ano mais tarde da sua partida [dos Austrais] da França (na metade do 
ano 1941). Nesse momento, a escassez e o incremento do preço do papel, decorrentes da guerra, influenciaram 
bastante, inviabilizando sua publicação” (FLC X1-15-307, p. 4, tradução nossa).
71 Assim foi denominado no roteiro “La Ciudad Frente al Rio” (FLL FHA C63/68), filme de promoção do Plano sob a 
assessoria de Ernesto Rogers, preparado pelas autoridades portenhas em agosto de 1949. 
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Ferrari Hardoy, membro de uma aristocrata família bonaerense, possuía uma residência em Paris, no n. 

14 da Avenue Charles Floquet (7e arrondissement, a poucos quarteirões da Tour Eiffel), onde hospedou-se 

com seu colega Kurchán, desde 7 de julho, com o objetivo de participar na abertura da exposição universal, 

dez dias depois, quando o primeiro encontro com o famoso arquiteto teve lugar. Foi a primeira vez que 

viram pessoalmente o mestre (em 1929 eram muito novos para terem assistido às palestras corbusianas 

de Buenos Aires!):

[...] O nosso primeiro contato com Le Corbusier aconteceu no Pavilhão dos Tempos 
Novos, em um dia de frio intenso, onde [ele] dava uma conferência [...]. Não havia mais 
de sete ou oito pessoas conosco. “Não há suficientes pessoas para nos esquentar”, 
foi a primeira frase sua que ouvi. “Com a licença dos senhores, não vou tirar nem as 
minhas luvas nem o meu boné” [...] com essa maneira de falar tão particular, sem en-
tonação nenhuma. Olhos frios e falar frio, monótono (KURCHÁN72, 1965 apud LIERNUR; 
PSCHEPIURCA, 2008, p. 181-182, tradução nossa). 

Incumbências parisienses para um projeto portenho

A colaboração de ambos os argentinos no estúdio da Rue de Sèvres focou-se no desenvolvimento do plano 

urbano para Buenos Aires, empreendido por Le Corbusier ao aproveitar a permanência destes dois esta-

giários (ao todo, entre 24 de outubro de 1937 e 17 de outubro de 1938), a partir dos rascunhos elaborados 

72 Conferência ministrada por Juan Kurchán em San Juan, em ocasião da morte de Le Corbusier, 1965 (FHA, 
publicado por LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 183).

Figura 64: Planta de estacionamentos Ville Radieuse, c.a. 1937. Fonte: Jorge Ferrari Hardoy e Juan Kurchán (FLC 20445).
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nas suas conferências latino-americanas de 1929. O aceite da dupla portenha por parte do franco-suíço 

resulta curioso, se comparado com as ideias que, nesse instante, ele publicou em Quand les cathédra-

les étaient blanches; voyage au pays des timides (Plon, 1937), insinuando a superioridade da nova 

geração uruguaia (testada, com certeza, por sua experiência direta com Gómez Gavazzo e por sua viagem 

montevideana de 1929) sobre os arquitetos argentinos, ancorados em uma pretendida estabilidade esti-

lística. Contudo, eram maiores os vínculos de Le Corbusier com a Argentina, decorrentes, em boa parte, 

do seu périplo pela América Latina. Daí que, nesse encontro de Nungesser et Coli, o mestre mostrasse 

imediato interesse por eles:

[...] como ele ficou calado, olhando fixamente para nós, falávamos e falávamos até 
ficarmos esvaziados. Perguntou-nos por algumas pessoas que conheceu em Buenos 
Aires, como Victoria Ocampo, o engenheiro Antonio Vilar, pelo senhor González Garra-
ño, como ele dizia, pelo arquiteto Raúl Álvarez e [perguntava] se a cidade ainda crescia 
desse jeito tão terrível e se o rio permanecia sem intervenções. Nós queríamos falar 
em arquitetura, mas ele ficava falando na cidade e, em um momento, repetiu: “Mas, o 
que vocês estão procurando?” “Trabalhar com o senhor”. Ele ficou calado e após disse: 
“Bem, faremos um plano urbanístico para Buenos Aires. Vocês devem ficar pelo menos 
um ano e devem responder imediatamente”. [...] Nós não sabíamos nada do urbanismo 
[...]. Perguntei a Ferrari: “Bom, a gente vai fazer o quê?”. Le Corbusier interrompeu: “Fa-
lem em francês”. E Ferrari Hardoy disse: “Ficamos”. Assim começou tudo (KURCHÁN, 
1965 apud LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 182, tradução nossa).

Liernur e Pschepiurca (2008, p. 183) apontam a importância dessa fase na gestação de uma vontade 

modernizante da arquitetura argentina por parte de Kurchán e Ferrari Hardoy, esmagados pelas obras e 

cidades visitadas na turnê europeia e pela sua proximidade com o “pai da modernidade arquitetônica”. 

Contudo, o tempo de desenvolvimento do plano (pensado por Le Corbusier para pouco menos de um ano) 

incluiu, no começo, um paciente processo de adaptação por parte dos pupilos argentinos, como con-

sequência da displicência demonstrada para eles por Le Corbusier73. À solidão dos estagiários na pesquisa 

de informações sobre Buenos Aires (encontradas, aos poucos, na embaixada argentina na França e pelo 

intermédio de amigos de ultramar74), à duração dos estudos e à reduzida equipe destinada para eles, so-

mava-se a principal motivação corbusiana para executar o plano: a reivindicação da sua imagem na Améri-

ca do Sul, após a escassa acolhida das suas propostas urbanas de 192975 (Buenos Aires, Montevidéu, São 

73 “Durante o primeiro mês, Le Corbusier nem disse bom dia para nós. A gente juntava o material [...]. E quando os papéis 
nos cobriram, Le Corbusier nos falou pela primeira vez, e começou a nos explicar os seus pontos de vista” (KURCHÁN, 
1965 apud LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 181-182). 
74 Entre os contribuintes, encontra-se Itala Fulvia Villa, que encaminha para seus colegas, de Buenos Aires, fotos 
detalhando partes de aerofotografias novas, pertencentes ao Ministério da Marinha, além de croquis de perfis mostrando 
dimensões de calçadas e pistas, e outras informações dos bairros Belgrano, Urquiza e Flores (FUZS, 2012, p. 64).
75 “As ideias sobre Buenos Aires tinham sido concebidas pelo próprio Corbusier quando visitou a cidade e ele tinha um 
grande interesse em desenvolvê-las como costumava, ou seja, não com um trabalho minucioso e elaborado por fora 
das suas possiblidades nesse momento, mas como um conjunto de ideias que pudessem impactar e comover a opinião 
pública, na tentativa de realizá-las [...] de tal maneira que elas pudessem ser retomadas por um órgão competente e 
desenvolvidas em um Plano Executivo” (KURCHÁN, 1965 apud LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 183, tradução nossa).

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 215



76 A influência desta obra é perceptível principalmente nos métodos de representação empregados por Kurchán para 
seus projetos escolares: “Não fizemos maquetes para nenhum caso, nem desenhamos perspectivas interiores que 
exibissem os espaços concebidos do ponto de vista do observador. Essas duas ferramentas de representação fizeram 
parte dos exemplos que os futuros Austrais consultaram nas revistas estrangeiras ou nas Obras Completas de Le 
Corbusier [...]”. A extrema abstração das primeiras pranchas corbusianas contrasta com os cartazes de divulgação dos 
projetos do ateliê para a União Soviética (Palácio dos Soviets; Centrosoyus), que faziam sucesso entre os estudantes de 
arquitetura: “Da mesma maneira, seria a primeira vez que os futuros austrais desenvolveriam uma maquete mostrando 
uma polar perspectiva interior. Essa perspectiva aquarelada correspondia ao ‘Gran Hall’ do térreo e mostrava esse 
espaço ao nível do observador, inclusive usando um recurso gráfico próprio das perspectivas de Le Corbusier, isto é, o 
desvanecimento visual de partes de alguns pilotis para apreciar melhor o espaço” (FUZS, 2012, p. 43, tradução nossa).
77 “A geração que se formou na Universidade, entre 1930 e 1940, foi guiada por Le Corbusier, mediante suas propostas 
e aquelas estabelecidas concomitantemente no CIAM, concretizadas na Carta de Atenas. [...]. Impor a arquitetura e o 
urbanismo. Sentíamos que a tarefa da nossa geração tinha que se concentrar na construção dessas ideias em nosso 
país, especialmente no interior, encarando essa realidade” (LÓPEZ, 1964 apud FUZS, 2012, p. 38, tradução nossa). 
Original em: LÓPEZ, Juan Carlos. Una entrevista con Jorge Vivanco. Obrador, Buenos Aires, n. 3, dic. 1964, p. 49-52.
78 “Essa transformação [da condição da produção das casas] pode ser assumida por diversos corpos de ofícios [...]. 
Mas a industrialização dos prédios nunca deve se orientar para a repetição standard do tipo de casa. Deve tender para 
a estandardização dos elementos. Esse standard fornecerá, ao arquiteto, uma gama de natureza diferente daquela no 
uso de tradições prévias” (FLL FHA FJ1, tradução nossa). 

Paulo, Rio de Janeiro) e 1936 (Rio de Janeiro). Felizmente, a missão foi mais simples na medida em que, 

como a maioria dos seus contemporâneos, Kurchán e Ferrari Hardoy se iniciaram nas teorias corbusianas 

na faculdade de arquitetura da Universidad de Buenos Aires (FADU UBA), onde se formaram em abril de 

1936. Isto complementou a leitura de best-sellers corbusianos, como os volumes até esse momento publi-

cados da Œuvre Complète76 e La Charte d’Athènes (1947), baseada no CIAM de 193177. 
Por sua vez, Fuzs (2012, p. 146) salienta a proximidade dos argentinos à sua colega do estúdio 

Charlotte Perriand, que encerrava sua participação na Rue de Sèvres com seu trabalho para o Pavilhão dos 
Tempos Novos, enquanto ela projetava um outro pavilhão na Porte Maillot, junto ao pintor Fernand Léger: 
o pavilhão da Agricultura. Esse acontecimento não somente refletiria na escolha de várias das concepções 
da designer francesa para obras de Kurchán e Ferrari Hardoy na Argentina, mas na própria atuação deles 
como criadores de móveis. Outro colega próximo dos argentinos foi o chileno Matta, cuja mostra na Expo-
sição Internacional de Surrealismo eles visitaram (FUZS, 2012, p. 172).

Destacam-se também os vínculos diplomáticos da família de Ferrari, que não apenas tornariam a 
relação com Le Corbusier mais amável, mas viabilizariam a participação dos jovens austrais em uma tarefa 
externa à Rue de Sèvres, em julho de 1938: a redação de um “Informe sobre el problema de la habitación” 
(relatório de 29 páginas redigido em língua espanhola e datado de 7 de janeiro de 1938; FLL FHA FJ1), en-
comendado pelo adido de negócios da Argentina em Paris, Enrique Locán. Baseado na Lei Francesa sobre 
Áreas Insalubres (de 24 de maio de 1938), em congressos higienistas na Sorbonne e nas conclusões do 
CIAM V – acontecido justamente em junho daquele ano (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 184, nota 20) 
– o documento pregava a necessidade de quebrar a “ossificação” do território bonaerense – a luta contra o 
conventillo – na contramão das inovações nos sistemas de trânsito e de áreas verdes, o zoning (nome confe-
rido por Le Corbusier à organização da cidade por funções) e a ausência de novas habitações, tanto no centro 
quanto na periferia (moradia urbana, suburbana e rural). Estruturado em três capítulos, o relatório também 
expõe teses sobre o melhoramento da moradia rural, e a estandardização78, extraídas da conferência “Solu-
tions de Principe”, ministrada por Le Corbusier no quadro do CIAM V, exaltando a criação de planos diretores, 

a disponibilização de novos terrenos e a liberação do solo urbano (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 185).
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Figura 65: Rascunhos de diagnóstico do crescimento de Buenos Aires, 
esquemas em planta e elevação, c.a. 1938.
Fonte: FLL FHA F5.

Figura 66: Zoning regional, segundo plano de Le Corbusier para Buenos 
Aires, 1938.
Fonte: publicada por (LE CORBUSIER, 1939, p. 58).

No que tange ao estudo urbanístico para a capital argentina, desenvolvido durante esses meses, este foi 
incluído no terceiro volume da Œuvre Complète (1934-1938), desta vez editado por Max Bill (LE COR-
BUSIER, 1939, p. 58-59). O projeto, ainda em andamento, foi apresentado em duas páginas nas quais re-
conhece-se a colaboração de Kurchán e Ferrari Hardoy (“architectes” de Buenos Aires). Ilustrado mediante 
esquemas em planta e elevação das quadras de tradição espanhola existentes – inclusas tanto na primeira 
maquete para um livro (FLL FHA F179) quanto na Œuvre Complète80 –, de 1,10 m de lado, cercadas por 
ruas de 7 a 9 m de largura e com jardins interiores (Fig. 65); um plano de organização regional ou zoning 
(ação corretiva, Fig. 66), e uma planta da intervenção no centro da cidade, com uma nova retícula de 400 
x 400 – la nouvelle manzana. Isto contrastava com uma das maiores operações planejadas para a capital 
portenha, o Plano Noel, caracterizado por suas ruas diagonais e outros recursos cenográficos barrocos 
(FILGUEIRAS, 2009, p. 143). Além disso, haveria agrupamentos de três quadras com 1.000 habitantes 
por hectare. A técnica de representação: uma fotomontagem a partir da informação encaminhada por 
seus colegas (“integração do novo ao velho”81), acompanhada por um parágrafo que salienta o caráter da 
proposta como elo do processo iniciado nas conferências de 1929. Logicamente, nesse também expressa 

suas críticas sobre os padrões atuais de crescimento da cidade82:

79 Essa pasta (boneco do livro) e sua tradução ao espanhol estão disponíveis para consulta do público nos Special 
Archives da Frances Loeb Library. Em compensação, sua reprodução fica interditada, motivo pelo qual não incluímos 
nenhuma imagem nem texto original em francês neste documento.
80 “A decisão, no plano de 1938, de manter e fortalecer as áreas de localização industrial ali, onde originaram-se na 
década de 1880, bem como o desenvolvimento do porto ao sul do Riachuelo, segue uma linha de desenvolvimento 
não conflitiva, no que tange aos setores do poder. Efetivamente, o acento na divisão portuária entre o norte 
(passageiros) e o sul (cargas), com o objetivo de facilitar suas funções respectivas e a caraterização das zonas 
adjacentes, foi reiterado na proposta (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 204, tradução nossa).
81 Segundo Lapunzina (2015, p. 1139) a fotomontagem se superpunha a uma foto do existente (provavelmente uma 
das enviadas por Itala Fulvia).
82 As pastas FLL FHA G17/G29/G97 incluem outros riscos de ilustrações para a publicação do Plano.
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83 “Resultava razoável então que, para 1938 e uma concepção geral da cidade norte-sul (que implica uma 
requalificação do centro como área equilibrante do conglomerado urbano), o deslocamento para o leste, ainda 
que mesurado, se produzisse. Dessa maneira, assim que definidas as áreas de alta densidade e com a redução da 
massa norte e oeste, a operação de Le Corbusier ao redor do Congresso centra de novo o poder político, municipal 
e sindical (segundo sua visão particular da organização social), em uma cidade que, pela primeira vez, iria contar 
com os quatro pontos cardinais, consequência da caraterização produtiva do sul, do fortalecimento do parque 
ao norte e da intervenção do leste mediante uma cidade dos negócios: ‘uma questão de geometria’” (LIERNUR; 
PSCHEPIURCA, 2008, p. 206, tradução nossa).

Hoje, a “quadra” está brava com os arranha-céus, recheada como um ovo, sem um 
jardim nem um pátio. A cidade tomou a extensão prodigiosa (infinitamente mais es-
tendida do que Paris). A sua estrutura molecular (a quadra) cria um tecido urbano 
inabitável, completamente congestionada. Não há mais artérias, nem pulmões, nem 
órgãos definidos. É justamente tempo de fazer operar um Plano Diretor vitalizador (LE 
CORBUSIER, 1939, p. 58, tradução nossa).

Figura 67: Planta da intervenção no centro da cidade, segundo plano de 
Le Corbusier para Buenos Aires, 1938.

Fonte: FLL FHA F41.

Baseada nos princípios da Cidade Radiante, uma das principais apostas do plano, não mencionada na 

Œuvre Complète, era a integração da zona sul da capital portenha83, isolada por conta do seu estado 

insalubre. Daí a necessidade de criar uma estrada elevada, cujo perfil e descrição apenas tornar-se-iam 

conhecidos em 1947. O verbete de 1939 também desconsiderou uma série de quatro plantas coloridas 

(FLC 13004; FLC 13005; FLC 13010; FLC 13054) que fornecem um detalhe da zona de lazer, justaposta à 

atual Cidade Universitária (que Le Corbusier pensou erigir no centro da cidade), justo no litoral: ainda que 

o programa não correspondesse à Cidade dos Negócios de 1929, o mestre novamente estava imaginando 
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construir sobre o rio (LIERNUR; PSCHEPIEURCA, 2008, p. 214). Além de uma parte do viaduto, as plantas 

exibem gratte-ciel cartesiens para essa parte da capital. Embora não assinados, sua data (22 de janeiro 

de 1938) faz com que esses desenhos sejam os únicos do dossiê argentino dos quais temos certeza que 

foram elaborados pela equipe sul-americana diretamente em Paris (Fig. 67).

Antoni Bonet84, também envolvido nos projetos para Lieja e Jaoul, acompanhou esta empresa e, con-

sequentemente, conheceu Kurchán e Ferrari Hardoy. Os três formaram uma sólida equipe para o plano 

portenho, entre outubro de 1937 e março de 1938. Em 9 de abril (FUZS, 2012, p. 60, nota 101), Bonet 

embarcou rumo à Argentina85, onde chegaria 15 dias depois (dia 24), convencido por seus colegas a morar 

no Novo Mundo para batalhar, nessas terras, pelo estabelecimento de uma arquitetura longe dos academi-

cismos. Para isto, criaram o Grupo Austral, rede de jovens profissionais inspirada na estrutura do Gatepac, 

cujo primeiro estatuto oficial apareceu em novembro daquele ano86. Enquanto Kurchán partiu para Buenos 

Aires em setembro de 1938, com o anseio de terminar o projeto e de preparar a publicação desse em 

língua espanhola, Ferrari Hardoy ficou mais alguns dias em Paris, até meados de outubro. Nos arquivos 

pessoais do mestre, guarda-se uma foto deste assinada para Kurchán e datada de 1938 (Fig. 68) e uma 

carta do discípulo relativa ao acidente que Le Corbusier sofreu no Mar Mediterrâneo e à sua recuperação 

em um hospital de Saint-Tropez, no mês de agosto (FLC E2-04-102). 

A publicação do plano, que motivou uma reunião na Rue de Sèvres entre Le Corbusier, González 

Garraño e Victoria Ocampo, em dezembro de 1938 (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 192, nota 11), não 

aconteceu tão rápido quanto os futuros membros do Austral esperavam; em compensação, o aprendizado 

conquistado nessa experiência teve como principal desdobramento a estruturação das bases teóricas do 

seu grupo. Pouco antes do seu retorno à Argentina, Ferrari recebeu uma carta do seu amigo Kurchán reco-

mendando encerrar logo os assuntos urbanos encarados em Paris (que lamenta não ter ajudado a terminar) 

pois, em Buenos Aires, era indispensável “trabalhar muito em arquitetura”. A tarefa tornar-se-ia mais sim-

ples graças à fama obtida por eles após seu estágio na Rue de Sèvres, referida inclusive nos jornais mais 

difundidos87. Antes de partir, em outubro de 1938, os argentinos ganharam uma carta de recomendação de 

Pierre Jeanneret dirigida a Marcel Breuer, salientando sua habilidade na criação de móveis (FLL JFH F55).

84 Liernur (2000, s.p.) indica que aquele encontro na Rue de Sèvres aconteceu enquanto Bonet desenvolvia o 
Immeuble Molitor. Porém, acreditamos que se trata de um erro, pois a data de execução desse prédio é 1934. 
Liernur deve se referir ao Immeuble Félix, de 1939 que, embora careça de qualquer registro do catalão ou dos 
argentinos, teria sido referência para as primeiras obras de habitação coletiva do Grupo Austral em Buenos Aires.
85 “Existe uma série de fatos que fizeram com que eu decidisse partir de Paris. Acho que estou bastante preparado 
para começar a minha vida de uma maneira mais estável e aqui, em Paris, você sabe que tudo é temporário e 
teórico. Como arquiteto, almejo começar a construir e você já sabe que aqui não há nada para fazer. Por tudo isso, 
e ainda por algumas outras razões, decidi ir para Buenos Aires. Ali eu possuo família [uma tia e uma avô] e amigos. 
E, principalmente, lá se constrói”. Carta de Antonio Bonet a Torres Clavé em 11 de fevereiro de 1938 (In: ÁLVAREZ; 
ROIG, 1996, p. 170-171, tradução nossa).
86  Cf. ata da primeira reunião em FLL FHA B5.
87 “No que diz respeito à propaganda da qual falamos em Paris, eu lhe digo que até as pedras sabem que estivemos 
trabalhando nesse plano de urbanização. Aquilo que fez o maior barulho foram os artigos parisienses, de La Nación 
e de La Prensa [disponíveis em FLL FHA H2/G4], que foram os mais sérios”. Carta de Juan Kurchán a Jorge Ferrari 
Hardoy, em 8 de outubro de 1938 (FLL FHA K053, tradução nossa).
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O plano “Buenos Aires 1938” e os CIAM Argentina: dois projetos no papel

Figura 69: Plano Regional para Buenos Aires, elaborado em Paris, 1938. Fonte: FLL FHA F3.

Figura 68: Foto de Le Corbusier com assinatura para Jorge Ferrari Hardoy, 
1938.

Fonte: publicada por (FUZS, 2012, p. 63).
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Não pretendemos abordar a integralidade dos acontecimentos e disputas ao redor da participação de Le 

Corbusier na elaboração do plano de Buenos Aires, por parte dos membros do Grupo Austral, que se es-

tenderam por mais de uma década. Interessam-nos os contatos entre os antigos colaboradores da Rue de 

Sèvres e seu mestre, ligados a Paris, que coincidiram com o fechamento forçado do ateliê, por conta da 

ocupação nazi da capital francesa, e que se focaram na publicação do Plano em forma de livro. Primeira-

mente, com a oficialização do Grupo Austral em 1938, começou uma troca de correspondências entre os 

fundadores dessa rede e a Rue de Sèvres (um cartão postal do icônico obelisco, na Avenida 9 de Julho em 

Buenos Aires, em 27 de dezembro desse ano, inaugurou o intercâmbio; FLC E2-6-235), intensificada no ano 

seguinte por conta do estalido da guerra e do desespero de Le Corbusier pela ausência de encargos. Isto 

começava a se manifestar na missiva que encaminhou ao embaixador da Argentina na França, Miguel Án-

gel Cárcano, em 28 de fevereiro de 1939 (FLC T2-13-71), procurando verba88 para a publicação bilíngue da 

proposta que, na sequência, seria chamada de “Buenos Aires 1938” (Fig. 69)89. A estratégia de divulgação 

e financiamento já tinha sido anunciada pelo franco-suíço aos argentinos (ainda seus ainda colaboradores), 

em correspondência de 31 de janeiro, ao comentar que um primeiro boneco foi entregue a M. Cárcano 

(FLC E2-2-435)90. No entanto, a escassez de papel em tempos de guerra teria sido um dos primeiros fato-

res para desconsiderar a edição do volume na França (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 185). Essa carta 

respondia a uma comunicação dos Austrais, encaminhada para o mestre com dez dias de antecedência, na 

qual, além de averiguarem a possibilidade de publicação e mostrarem uma das suas primeiras propostas 

na Argentina – um pavilhão na Avenida 9 de Julho, “à Temps Nouveaux” –, os três jovens propuseram a 

instauração oficial, ou melhor, a reprise de uma tentativa falida: um centro dos CIAM nos Pampas.    

a) Gostaríamos, se o senhor acha possível, de fazer [o pavilhão] como grupo C.I.A.M. 
argentino. Nesse caso, pedimos-lhe propor os nossos nomes e, se aceitar, seria muito 
bom termos uma carta do comité C.I.R.P.A.C.91 reiterando essa afirmação. Por outro 
lado, ficamos sabendo da existência do primitivo C.I.A.M. argentino; praticamente des-
apareceu; somente está Wladimiro Acosta, que, por conta do seu caráter individualista, 
brigou com os outros. – Há alguns [membros] que, com certeza, concordarão com as 
ideias do nosso grupo e que poderiam colaborar eventualmente. [...]
c) O Comité do “Plano de Buenos Aires 1938” deveria se organizar para convidar as 
Autoridades a nossa Exposição92. [...] Seria muito importante constituir o Comitê (FLC 
T2-1-67, tradução nossa).

88 De fato, poucos dias antes, Le Corbusier providenciou algumas cotações providas por gráficas e fotógrafos 
parisienses para estabelecer o orçamento total do livro. Cf. FLC T2-13-161/162/163 e FLC T2-13-166.
89 Além do mencionado boneco, existem riscos coloridos soltos do próprio Le Corbusier para a publicação 
(FLC-T2-13-34/39/48/52/69). Coincide com FLL FHA G251. 
90 Um primeiro orçamento, manuscrito por Le Corbusier, já tinha sido entregue ao embaixador (FLC T2-13-68).
91 International Committee for the Resolution of Problems in Contemporary Architecture; nome conferido ao corpo 
executivo dos CIAM, eleito por votação dos seus membros.
92 Um rascunho de Le Corbusier, datado de 17 de julho de 1938 (FLC publicada por LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 
158, nota 21), referencia os parceiros argentinos que iriam constituir o Comitê do Plano: “Los Amigos de la Ciudad”, 
Julio Rinaldini; Vedia Mitre; Eduardo Bullrich; Garaño González; Villar; Victoria; Prebisch; La Parlera; Lacau, etc.
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Com a questão do pavilhão, a pressão para publicar o livro na Argentina e a ausência de providências 

por parte de Cárcano, os amigos procurariam André Bloc para divulgar o projeto em L’Architecture 

d’Aujourd’hui. Seu entusiasmo parecia excessivo e nada conveniente para a abordagem de um assunto 

de cunho diplomático. Na carta de 31 de janeiro, Le Corbusier fez um chamado à ordem, pois não seria 

sábio perturbar as relações com Ocampo e seus compatriotas, já deterioradas por conta da relativa cer-

cania de “Corbu” ao regime fascista de Vichy (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 185). Por outro lado, 

ele deixava aberta a porta para a criação do CIAM Argentina, mesmo para a organização de uma versão 

desse congresso nesse país:

Não se faz um pavilhão ou uma exposição quando a gente está sozinho no mundo, 
gritando à noite para acordar uma voz de simpatia. Ora, aqui a questão mudou comple-
tamente e a manobra de vocês será, na minha opinião, completamente perigosa. [...] 
Farei o necessário, pouco a pouco, no que tange aos C.I.A.M. [...] concordo plenamente 
em que vocês se ocupem desses e que façam trabalhos sob essa égide, isto é, pes-
quisas, propostas, etc... Quando tenham feito projetos interessantes para os C.I.A.M., 
julgados por esses como belos, então pode ser que C.I.A.M. vá a Buenos Aires para 
ajudá-los (FLC E2-2-435, tradução nossa).

O assunto do CIAM argentino e do pavilhão, aos poucos, foi esfriando, como evidenciado pelas comu-
nicações seguintes; enquanto isso, o grupo empreendeu a edição de uma revista portando seu próprio 
nome. Por sua vez, Le Corbusier já tinha encaminhado cartas para os Austrais em 22 de novembro de 1938 
e 2 de janeiro do ano seguinte; missivas que eles apenas receberiam em março. No dia 10 desse mês, 
escreveram-lhe desesperadamente:

Sua primeira carta chegou enquanto estávamos muito desanimados, pois “[...] os obs-
táculos da vida” [...] deixaram-nos completamente desempregados. Então, sua carta 
forneceu, para nós e nossos colegas da equipe, entusiasmos novos. [...] Transcrevere-
mos algumas frases dedicadas pelo senhor, ao nosso manifesto, em “Austral” n. 4. [...] 
não esqueça que sempre guardamos a esperança de contribuir novamente à pesquisa 
(na Rue de Sèvres, em Esmirna, tanto faz o lugar). Logicamente, o senhor pode contar 
com a nossa discrição [...]. De nosso lado, tivemos a ideia de organizar uma exposição 
Le Corbusier (arquitetura, urbanismo e, principalmente, telas e desenhos, esperando 
vender alguns) [...] em Buenos Aires e no Chile, onde há um grupo importante de jovens 
amigos. [...] Sobre o tema do possível direito de autor para o livro, achamos que seria 
mais eficaz aguardar pelo boneco definitivo para estabelecer o orçamento geral da 
publicação e obter um acordo definitivo do editor [...]. PEDIMOS-LHE ENCAMINHAR O 
MAIS RÁPIDO POSSÍVEL TODO O MATERIAL E O TEXTO. Com a guerra, toda iniciativa 
desaparece aqui. Se deixamos passar muito tempo, não teremos mais um editor. Res-
ponda, por favor, ao nosso próximo correio. A lentidão da correspondência é terrível93. 
Estamos muito longe (FLL FHA F57, tradução nossa).

93 Por esse motivo, os Austrais tiveram que apelar ao adido cultural da Embaixada Francesa em Buenos Aires, 
pedindo encaminhar a correspondência a Le Corbusier pela via da mala diplomática, como ilustrado pela carta FLL 
FHA F64 (18 de setembro de 1941).
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A resposta do mestre, em 4 de abril, nada teve a ver com o assunto, pois solicitava-lhes acolher um jo-
vem estudante de Beaux-Arts que contribuiu no Pavilhão des Temps Nouveaux e que partia em excursão 
à América do Sul: o francês André Wogenscky (FLC E2-2-43694). Em 29 de junho de 1939, Le Corbusier 
redigiu uma mensagem severa para os argentinos (Bonet não fazia mais parte dos destinatários da carta), 
respondendo a uma missiva de 15 de junho (não encontrada) e retomando o assunto da exposição sobre 
a Ville Radieuse em Buenos Aires. O chefe expressava seu aborrecimento pela falta de decisão das auto-
ridades argentinas para autorizar tanto o livro quanto a execução do plano, bem como sua frustração pela 
anulação da sua visita ao Chile95. 
 Já em 8 de outubro, registrou-se uma nova comunicação dos Austrais, desta vez lamentando a 
anulação da sua viagem ao Chile e, portanto, da possibilidade de avivar o dossiê bonaerense (FLC D1-8-1). 
À carta, eles anexaram o primeiro exemplar da sua revista. Em mais um ato extremo, diante da austeridade 
em tempos de guerra, Ferrari e seus colegas apelaram a várias alternativas para dar continuidade, pelo 
menos, à publicação do projeto urbano. A primeira delas, ainda em 1939 (registrada em carta de 20 de no-
vembro, FLC T2-13-7696), procurava o amparo dos editores de outra revista local, Nuestra Arquitectura:

Há um ano, em Paris, Bonet e eu fomos à sua casa, na rue Nungesser-et-Coli [sic], 
para lhe comunicar a nossa ideia de constituir uma equipe de trabalho; também que-
ríamos fazer uma revista de polêmica e luta; mas essas ideias, sem meios financei-
ros, pareciam bastante difíceis. Assim que chegamos aqui, encontramos a solução: 
fazer uma tiragem, com uma abertura, um número, um nome, como qualquer outra 
revista, ainda que no interior de uma revista argentina muito séria [...]. Aqui tudo 
aconteceu para entrarmos em contato com seu diretor, o senhor Hylton Scott [...]. 
Nesse caso, faremos a tradução e enviaremos as provas para sua revisão. Sobre a 
impressão, ela será muito cuidadosa, como o senhor pode apreciar em “Austral”, que 
não está ruim (tradução nossa).

A resposta do mestre, encaminhada de Vézelay dois dias mais tarde, exprimia seus parabéns pelo primeiro 
manifesto dos jovens, mencionando uma carta de oito páginas do “Petisso97 [sic]” (apelido de González 
Garaño) sobre o plano, mas nada da publicação98. Enquanto isso, um concurso foi lançado em Mendoza, 
para o planejamento dessa cidade do oeste argentino. Entusiasmados, os Austrais propuseram ao mestre, 

em 17 de março de 1940, uma ousada – e ingênua – estratégia para ganhar a competição:

94 Coincide com FLL FHA F58.
95 “O que vocês querem que lhes responda? Vocês, benditos sul-americanos, todos são iguais e a gente nunca 
consegue algo preciso [...] Tenham certeza que lhes enviarei notícias em um tempo necessário para que consigam 
organizar tudo o que quiserem” (FLC E2-2-437). Coincide com FLL FHA E3.
96 Coincide com FLL FHA E4.
97 Baixinho, em gíria argentina.
98 A resposta manuscrita do franco-suíço à carta de González Garaño, também de 22 de novembro, pode ser 
consultada em FLL FHA F60. O estranho da carta é que a letra não parece com a de Le Corbusier nessa época (é 
muito mais legível).
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Tivemos a ideia de apresentar ao concurso os nomes de Ferrari Hardoy e Kurchan [sic] 
arquitetos em Bs. As. – sob a direção de Le Corbusier, arquiteto, urbanista, em Paris 
(que virá a Mendoza durante um mês ou 2 e fornecerá os lineamentos, estabelecerá 
o plano de trabalho [...], se o senhor tiver tempo, faremos aqui, um novo 35 rue de 
Sèvres). Como antecedentes, apresentaremos o livro do Plano de Buenos Aires (ou seu 
boneco datilografado se a impressão não ficar pronta a tempo). Como ideias, apresen-
taremos toda a obra de Le Corbusier para Argélia, Paris, Anvers, Estocolmo, etc., etc., 
bem como “Urbanisme”, “Précisions”, “Ville Radieuse”. [...] Posteriormente, assim que 
apresentados os pedidos, feitas as providências e encerrado o concurso, alguns dias 
antes da designação dos técnicos, as notícias nos jornais, vindas do correspondente 
parisiense de “La Nación” (temos amigos ali) informarão à opinião pública argentina 
que Le Corbusier se apronta para intervir no concurso. A embaixada francesa também 
poderá dar seu parecer sobre a conveniência da designação de Le Corbusier e seus 
colaboradores argentinos para esse trabalho (FLL FHA F61, tradução nossa).

Nesse momento, Le Corbusier exilou-se e, de Vichy, escreveu aos pupilos argentinos sobre esse tema, 
mais de um ano depois – 6 de dezembro de 1941 –, respondendo uma missiva de 25 de outubro desse 
ano (não encontrada)99. Entretanto, seu anúncio entusiasmado da finalização da versão francesa tanto do 
texto (assinado em 1 de fevereiro de 1940) quanto do projeto gráfico do livro do Plano de Buenos Aires, 
encaminhados posteriormente em mala diplomática, apenas chegaria à capital portenha em 2 de maio 
de 1940100: “Deu-me muito trabalho, estou feliz desse conjunto que, partindo do caso específico de Bue-
nos-Ayres [sic], que é típico, mostra claramente a tarefa que deve ser encarada pelo urbanista para ser 
digno de sua missão” (FLC T2-13-78101). Além disso, averiguou pelo comitê que deveria cuidar da execução 
do projeto na Argentina, e que agora teria também que garantir a conquista da opinião pública; por fim, o 
mestre felicitou aos seus antigos colaboradores pela escolha do editor certo, advertindo: “Não deixem de 

lado [a questão do plano]; pode entrar em uma fase decisiva”. 

Todavia, com o retardo na recepção do boneco, novas alternativas de financiamento para a pu-

blicação apareceriam em 10 de setembro de 1941 (FLC T2-13-85)102, quando a Rue de Sèvres já tinha 

suspendido sua atividade temporariamente (14 de junho de 1940 foi a data do seu fechamento) e o Aus-

tral anunciava a Le Corbusier a proximidade do lançamento do livro pela casa gráfica Kraft103. Outra via 

de divulgação tinha aparecido em 1944 (21 de dezembro), ano da partida de Bonet da Argentina para o 

Uruguai, com a editorial portenha Poseidón (FLC T2-13-91104). Embora essas duas possibilidades, o ano de 

99 “[…] não posso deixar a França neste momento difícil quando se precisa de todos os esforços dos franceses 
capazes de servir à nova construção do país (construção moral). Eu apenas estaria em condições de considerar 
sua proposta se estivesse sob ameaça aqui, o que não é mais do que uma simples suposição. No entanto, a gente 
nunca sabe!" (FLL FHA E5, tradução nossa).
100 Dois meses antes, em 1 de março de 1940, o Austral reclamava com urgência o envio do boneco, com o alvo de 
fixar questões de direito de autor antes de desaparecer qualquer iniciativa de publicação por conta da Guerra (FLC 
T2-13-72). Coincide com FLL FKA 053.
101 Coincide com FLC E2-2-98.
102 Coincide com FLL FHA F63. Dias antes, em 24 de outubro de 1941, anunciou-se o envolvimento de Le Corbusier 
no corpo editorial de Tecné, outra revista argentina especializada, dirigida por Conrado Sondereguer (que, como 
comentado na primeira parte deste capítulo, teria estagiado na Rue de Sèvres, segundo seu filho Pedro) e Simón 
Ungar (FLC T2-13-88). O primeiro número de Tecné ilustrava, no seu primeiro número, o risco de Le Corbusier para 
a Cidade dos Negócios sobre o Rio de la Plata, em 1929.
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1946 chegou sem que o livro do Plano de Buenos Aires fosse publicado. Em uma comunicação de “Corbu” 
a Ferrari Hardoy, em 17 de julho desse ano, o primeiro adverte o segundo da urgência em divulgar o projeto, 
em princípio privilegiando a alternativa de Kraft, ainda que sob a forma de primeira edição em espanhol de 

L’Architecture d’Aujourd’hui:

Não há dúvida. Vocês devem publicar urgentemente o livro completo com todos os 
seus documentos (vocês me falam de 88 páginas e 130 clichês). É uma questão extre-
mamente importante para o seu país e para todo o urbanismo. Vocês mesmos julgarão 
se ainda é possível transferir algumas imagens ou extratos da publicação a “L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui” para a sua edição em espanhol. Mas não se trata de sacrificar o 
nosso livro em benefício de uma revista. Vocês farão muito sucesso nos U.S.A., onde 
acabei de passar dois meses e para onde voltarei logo, onde as minhas ideias se im-
põem, na atualidade (FLC E2-2-438, tradução nossa)105.

No final da carta, o mestre perguntou a Ferrari se conhecia Amancio Williams, arquiteto bonaerense que 
tinha entrado em contato com a Rue de Sèvres e encaminhado interessantes desenhos. Em 9 de abril de 
1946, o franco-suíço havia respondido uma mensagem de Williams, não apenas elogiando-o, mas, após 
reclamar do silêncio no que diz respeito ao livro do plano “39-40 ou 42 par les soins de Ferrari et Kurchan 
[sic]”, solicitou-lhe ajuda para reativar a execução do projeto (FLC E2-2-99106). Em outubro de 1947, quase 
um ano depois, Ferrari leria essa carta e protestaria diante do mestre, que justificou sua postura pela su-

103 “Temos uma boa notícia: o livro de Buenos Aires está próximo de ser lançado. Uma grande imprensa, a Casa 
Kraft, encarregou-se da sua elaboração. Ainda não possuímos a última palavra, mas é quase um fato. Nesse caso, 
será apresentado no grande formato, em cores e nas duas línguas. Conversamos sobre uma base da sexta parte 
como direito do autor [...] Infelizmente, as pessoas que poderiam nos ajudar, Victoria Ocampo e González Garaño, 
não fazem nada” (FLC T2-13-85, tradução nossa). Essa carta, bem como as duas seguintes, nunca chegaria ao 
seu destino, pelo qual Kurchán e Ferrari redigiram uma verdadeira epístola, em 17 de abril de 1942 (rascunho 
manuscrito da véspera em FLL FHA E125), resumindo os últimos acontecimentos ao redor da publicação do plano: 
“1. Recebemos o manuscrito do senhor após uma série de peripécias, isto foi por volta do final de 1940 (de acordo 
com as explicações dadas pelo embaixador da França durante a longa interrupção do correio diplomático). Poucos 
dias depois, terminamos a tradução e fizemos um boneco, tomando como modelo o seu rascunho, com todas as 
fotos respectivas, as reduções dos planos em cores e o texto datilografado. O conjunto dava uma ideia exata de 
como o livro seria assim que terminado. O preço das fotos, um pouco alto, impediu-nos a elaboração de outros 
exemplares. [...] Com o boneco em nossas mãos, começamos a fazer as providências para sua publicação [...] 
(nesses dias encaminhamos para o senhor a carta em anexo). Antes de tomar uma decisão definitiva, a casa Kraft 
fez uma enquete em Buenos Aires e entre editores dos Estados Unidos, sobre as possibilidades comerciais de 
um livro como esse. Como tudo parecia favorável, e enquanto tudo indicava que nada faltava, o Sr. Kraft decidiu 
uma outra coisa, solicitando ajuda financeira à Embaixada da França [...]. Longa espera cheia de desespero e 
impotência. [...] Tentamos obter uma carta da Embaixada onde ficasse estabelecido o compromisso de encontrar 
300 assinantes. [A ajuda] nos foi negada ‘diplomaticamente’. Hoje, depois desses corajosos esforços e de mil 
providências, a casa Kraft decidiu-se. Eis-nos aqui, felizes de estar em condições de lhe falar isso. O editor fará 200 
exemplares e pagará a sexta parte como o direito do autor sobre os exemplares vendidos na primeira edição, e 
12% sobre aqueles da segunda [...]. Em poucos dias, a ‘casa’ publicará a introdução, que servirá como preparação 
do meio para sua aparição. Já começamos o ajuste dos planos, etc.” (FLC T2-13-88, tradução nossa). Le Corbusier 
conferiria sua aprovação para a publicação da revista em 27 de maio de 1942 (FLL FHA E6). 
104 A carta, encaminhada a Jorge Ferrari Hardoy, parece ser remitida pelo potencial editor, diante da sua 
impossibilidade por cumprir o encargo: “[…] interessa-me o livro, mas neste momento não damos conta do serviço 
e sua publicação fica impossível. [...] falei com o senhor Joan Merlo de Poseidón que parece muito interessado [...]. 
A conversação foi, aproximadamente, a seguinte: A) extremamente interessado. Arquitetura e urbanismo ainda 
não publicou e que acha que o faz bem. B) Ele conhece Le Corbusier, o admira e acredita nele. Disse que o formato 
do livro parecia pouco [manipulável?] e é lógico C) ele disse que uma publicação tão especializada era realmente 
interessante [...]. Eu falei dessa última obra nos planos de Corbu, da concretude das suas experiências, etc. Falei 
do interesse pelo livro no Brasil, no Chile e no Uruguai [...] da influência da sua arquitetura, etc. Cada vez mais 
interessado. Perguntou se era inédito e se eu tinha a autorização de L.C. [sic] Esclareci tudo isso [...] que deixasse 
o livro com ele um dia para fazer o seu estudo comercial. Perguntou-me se, caso for publicado, seria lançado aqui, 
em Buenos Aires. Eu disse sim. Acho que acertei” (tradução nossa, grifo do autor).
105 Coincide com FLL FHA E8. Nessa versão do documento, inclui-se o post-scritum que Le Corbusier escreveu à 
mão indicando, entre outras coisas, que não tinha recebido as provisões de alimentos enviadas por Ferrari Hardoy.
106 Coincide com FLL FHA F69.
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posta negligência do Austral e pelas modificações no plano e no boneco do livro feitas pelo próprio Ferrari, 

agora diretor do “Estudio del Plan de Buenos Aires”107. 

 De volta a junho de 1946, em 27 desse mês, Ferrari respondeu a Le Corbusier confirmando a 

recepção de alguns livros (entre esses La Maison des Hommes), bem como resumindo os últimos movi-

mentos com Poseidón. Agora era a vez do franco-suíço decidir se finalmente aguardaria um contrato entre 

ele e a editorial argentina com a promessa de publicar um livro em espanhol, sob o formato de La Ville Ra-

dieuse, ou se enviaria uma seleção desse material para L’Architecture d’Aujourd’hui, desconsiderando 

definitivamente a proposta da gráfica bonaerense (FLL FHA F71). Na mesma data, o próprio Ferrari escre-

veu aos editores da revista francesa, em Boulogne-sur-Seine, antecipando-se à resposta de Le Corbusier 

e falando em Williams como intermediário entre a casa parisiense e Buenos Aires. O assunto da missiva: 

a averiguação sobre a forma precisa de divulgação do Plano, comentando que o material e o compromisso 

de publicação, por enquanto, pertenciam a Poseidón (FLL FHA E7). Na sequência, iniciaram-se uma série 

de contatos entre Guillermo Kraft e o franco-suíço, não apenas por conta do livro108 e a possível publicação 

do Plano em L’Architecture d’Aujourd’hui109, mas da criação de uma sala de exposições “Le Corbusier” 

na galeria de Kraft, com material da proposta urbana110, em novembro de 1946. Quase de maneira conco-

mitante, em 26 de setembro, elaborou-se uma minuta em espanhol que os Austrais, Le Corbusier111 e Joan 

Merli – diretor de Poseidón – deviam assinar (FLL FHA F75).

107 “O Sr. Amancio William […] encarregou ao Sr. Valerio Peluffo de ler a última parte da carta que o senhor encaminhou 
para ele há mais ou menos um ano em relação a uma proposição para ser admitido como membro dos CIAM [...] 
Eu li [a carta] e tive a impressão de ter perdido a confiança e a estima que o senhor sempre me demonstrou. Para 
mim, é necessário, embora o passo do tempo e das outras cartas que o senhor me enviou, me defender daquilo que 
acredito ter lido [...] O senhor fala de um silêncio absoluto de Buenos Aires. Sempre fizemos questão de entrar em 
contato com o senhor. Durante um tempo foi impossível. Cartas e cartas foram encaminhadas e perderam-se. Em um 
momento dado, depois da negativa da gráfica KRAFT, ninguém queria imprimir o livro (a publicação de L’Architecture 
d’Aujourd’hui custou 15.000 pesos argentinos, mais ou menos meio milhão de francos). Fizemos as providências para 
garantir a sua vinda à Argentina. [...] V. Ocampo, Garaño e Bullrich são pessoas muito simpáticas e agradáveis, mas 
jamais nos ajudaram em nossas providências. [...] O senhor não é apenas um grande artista para mim, mas o maior 
arquiteto da nossa época: o senhor é mais do que isso. O senhor é o dono de [...] toda a minha vida de estudante, toda 
a minha juventude. [...] E então, como pode acreditar que eu pudesse ter perdido a fé, que eu o tivesse julgado!!!” (FLC 
E2-2-100, tradução nossa). Coincide com FLL FHA F82.
108 Em 8 de dezembro de 1946, André Bloc, editor de L’Architecture d’Aujourd’hui, de passo pela América do 
Sul, escreveu a seu amigo da Rue de Sèvres: “[...] O senhor Guillermo Kraft [...] ainda aguarda pelo boneco para lhe 
responder e lhe dar sua aprovação definitiva. Está demorando e é uma pena, de todo ponto de vista. Eu teria gostado 
de aconselhar um pouco ao senhor Kraft para sua edição, mas estimo que o seu projeto é muito preciso e que ele dará 
um jeito sozinho, da melhor maneira possível” (FLC U3-43-4, tradução nossa). Coincide com FLL FHA E9. 
109 No final da carta de Bloc, o editor menciona o número especial: “Trabalho sobre [o Plano de Buenos Aires] há alguns 
dias com a ajuda de um arquiteto argentino para elaborar um número especial da nossa nova edição. Parece que 
esse é o único meio de fazer ver a luz do dia ao seu interessante estudo que nunca deveria ter ficado dormido tanto 
tempo” (FLC U3-43-4, tradução nossa). Nessa mesma data, a propósito da ausência da sua assinatura no contrato 
para o livro, Ferrari Hardoy escreveu ao mestre: “Nestes dias conheci ao senhor André Bloc, que veio à Argentina 
para fazer L’Architecture d’Aujourd’hui em espanhol. Juntos examinamos o material do livro de Buenos Aires, e 
me propôs editar um número especial, em cores, completamente dedicado ao trabalho de Buenos Aires. Além disso, 
[propôs] fazer uma tiragem independente com capas, a vender nas livrarias e enviado a algumas personalidades 
de Buenos Aires para tornar conhecido o plano. Kurchan [sic] e eu acreditamos que agimos bem aceitando a sua 
oferta. Nossa vantagem: a) o número aparecerá no mês de março de 1947, enquanto um outro editor, supondo que 
o tivéssemos encontrado, teria tomado pelo menos um ano para fazê-lo. B) O senhor Bloc possui experiência nesse 
tipo de publicações e ficará encarregado [...] da publicação. Fará desenhar novamente alguns planos, etc. [...] c) De 
nossa perspectiva, o estudo do plano não estava totalmente concluído para uma grande publicação, então achamos 
mais consequente com o trabalho um número de uma revista e a impressão independente, do que um livro. d) Com 
a publicação da revista por uma grande casa editorial, a distribuição na Argentina e na América está garantida” (FLC 
D1-19-250, tradução nossa).
110 Carta de Guillermo Kraft a Le Corbusier, em 6 de novembro de 1946 (FLC C1-14-142).
111 Nos arquivos de Ferrari Hardoy existe uma procuração, sem data (apenas aparece o ano, 1946), redigida tanto 
em francês quanto em espanhol, autorizando ao argentino a assinar o contrato para o livro em representação do seu 
mestre (FLL FHA F72).
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Todavia, quase três anos depois do início das negociações e apesar da redação do contrato, essa possibili-

dade de edição do livro ainda não se concretizaria (outubro de 1947), por causa do silêncio do franco-suíço 

(segundo carta de Ferrari a Le Corbusier; FLC E2-2-100). Apesar da resistência do arquiteto em publicar o 

Plano dentro de uma revista (perceptível em sua missiva de 1944), aquela edição de La Arquitectura de 

Hoy com o projeto para Buenos Aires (agora referido como o “Plano 1938-1940”) apareceria em abril de 

1947. Algumas palavras escritas por “Corbu” em 1940 para a introdução, traduzidas à língua castelã pelos 

Austrais, descrevem as condições da sua gestação: 

Em 1937-1938, dois arquitetos argentinos, J. Ferrari Hardoy e Juan Kurchan [sic] vie-
ram até Paris para passar doze meses no nosso ateliê. E durante doze meses estabe-
lecemos, meticulosamente, o Plano diretor da cidade de Buenos Aires, sobre a base 
de uma documentação rigorosa, com a contribuição de informações atualizadas e a 
simpática aprovação do Sr. Cárcano, embaixador argentino em Paris. O Plano foi apre-
sentado às autoridades argentinas sob a sua presidência, de passo ou permanentes, 
em Paris. O Plano suscitou um interesse profundo. Mas era preciso jogá-lo à vida. 
Efetivamente, um plano como esse aportava, materialmente, todos os elementos de 
enriquecimento, bem como todos os fatores que atrapalham. Foi elaborado com muitas 
folhas com desenhos, enormes montagens fotográficas e inúmeros riscos explicativos. 
O tema é grandioso, mas como torná-lo visível, demonstrativo, provante? [...] Eis a 
razão da publicação (FLC X1-5-307, p. 7, tradução nossa).

No mesmo ano do texto corbusiano, os Austrais redigiram as conclusões do Plano, com ideias parciais, 

porquanto insinuam a continuidade do plano “1940”: 

Esse primeiro trabalho executado permite extrair os princípios essenciais que podemos 
qualificar como indiscutíveis. As autoridades, ajudadas por seus escritórios técnicos, 
podem tomar elementos do plano para uma reforma bem-feitora e salvadora. Podem 
eleger o momento e o lugar das reformas, prever e organizar. E decretar, quando co-
rresponda, as leis universais necessárias. [...] Esse PLANO DIRETOR parece responder, 
pelas suas disposições e pelos seus traçados, ao destino do país (FLC X1-15-307, p. 53, 
tradução nossa).

Enquanto o Plano de Buenos Aires nunca apareceu sob forma de livro, sua publicação na edição argentina 

da revista de André Bloc aconteceu cinco meses antes da reativação dos CIAM. Os congressos de arqui-

tetura moderna estavam suspensos desde 1939, por culpa da guerra que apenas se iniciava. No interim, 

o Austral participava daquele concurso para o plano diretor de Mendoza, sem intervenção de Le Corbusier, 

mas com o seu nome na cabeça de equipe112. Esse mesmo período foi aproveitado por um dos membros 

mais antigos do CIAM, Sert (envolvido nos congressos desde 1929), que se exiliou nos Estados Unidos. 

112 Algumas notas sobre a ata do júri (do qual Amancio William fez parte) e sobre o pedido de revisão dos resultados 
do concurso foram redigidas por Ferrari Hardoy (FLL FHA D84K).
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Segundo a carta corbusiana para Ferrari e Kurchán, de 1944, esse país iria ter um papel fundamental na 

cena arquitetônica durante os anos vindouros. Sert mudou para a América do Norte em 1939, assumiu 

uma cadeira na escola de Design de Harvard, substituindo a Walter Gropius. Além disso, associou-se 

com o urbanista americano Paul Lester Wiener (que tinha colaborado com Niemeyer e Costa durante a 

execução do Pavilhão Brasileiro da Feira de Nova Iorque), criando a firma Town Planning Associates, com 

sede em Nova Iorque. 

Em 1944, Sert publicou um livro intitulado Can our cities survive? (Harvard University Press) 

decorrente da última década de pesquisas dos CIAM. Além de expor as quatro funções urbanas à luz dos 

problemas das cidades atuais, mesmo em setores nobres (especulação imobiliária; altíssima densidade 

de construção; crescimento acelerado; falta de higiene), o livro confere um lugar importante à questão da 

moradia, lançando uma crítica às políticas francesas de habitação para a população de baixa renda, Ha-

bitations Bon Marché, denominadas por Sert como “as favelas do futuro” (1944, p. 29). Intervenções em 

bairros informais, usando novas tipologias habitacionais que respondem aos princípios urbanos da Carta de 

Atenas, são apresentadas e ilustradas com exemplos específicos (siedlungs na Alemanha; condensadores 

soviéticos; maquetes de “arranha-céus racionais” corbusianos), salientando a necessidade de atacar o 

problema desde a escala do planejamento territorial e a procura de locais biologicamente adequados para 

o estabelecimento de residências. Sert encerrava seu texto com uma visão geral das cidades e apontava 

as tarefas que os planejadores deviam empreender logo depois do almejado fim da guerra (a liberação da 

Europa Aliada aconteceria quatro anos depois). 

A proposta de Le Corbusier e Pierre Jeanneret para a cidade de Nemours, na África do Norte, exem-

plificou o papel fundamental que as unidades de bairro tinham na ideia da cidade do futuro, segundo os 

CIAM. E, no caso corbusiano, a estratégia adotada incluía a implantação de um ousado tipo arquitetônico 

em altura, que condensaria as atividades urbanas em uma única edificação: a Unité d’Habitation. A influência 

dessa nos rumos da Rue de Sèvres e, em geral, da arquitetura moderna, ocuparão as páginas seguintes. 
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2.2. 
EPÍLOGO DE UM SILÊNCIO: 

ARTICULAÇÃO DE SATÉLITES NAS MAISONS DU FADA [1947-1948]

Mas não espero nada do homem,
se ele só trabalhar para sua própria vida e não para a eternidade.

Porque então seria inútil que eu lhes ensinasse a arquitetura e as suas regras. 
Se constroem casas para nelas viverem, 

de que serve trocarem suas vidas por casas?
Porquanto esta casa deve servir à vida e não outra coisa. 

Antoine de Saint-Exupéry

Bridgwater, na Inglaterra, foi a cidade que testemunhou o VI CIAM, em setembro de 1947, organizado por 

The Modern Architectural Research Group (MARS) – miolo local dos congressos – e cujo tema diretor foi, 

como era lógico após uma década de suspensão de atividades, a reconstrução das cidades no Pós-guerra. 

Além de Gómez Gavazzo, Antoni Bonet e, principalmente José Luis Sert – indicado como presidente dessa 

versão do congresso (SCHINITTER CASTELLANOS, 2003)113 – entre os participantes do CIAM de 1947, 

encontrava-se o CIAM argentino, cuja conformação foi antecipadamente comunicada por Jorge Ferrari 

Hardoy (Fig. 70) em carta a Le Corbusier114: 

Figura 70: Le Corbusier, Jorge Ferrari Hardoy e Papadaki assistindo a 
uma sessão do CIAM VI, 1947.

Fonte: Sigfried Giedion (publicada por LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, 
p. 349).

113 “O novo papel protagonista feito por José Luis Sert, como ponte entre os ambientes europeu, sul-americano e 
norte-americano, conferiu a Antonio Bonet, seu velho amigo, colega, colaborador e participante dos CIAM dentre 
guerras, um espaço importante no seio da agrupação efêmera [o CIAM argentino]” (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 
2008, p. 347, tradução nossa).
114 A data da carta, 1 de outubro de 1947, é posterior ao CIAM VI, daí que essa deva estar errada. No entanto, 
é possível que seu remetente soubesse tardiamente da realização dessa edição, não em Londres, mas em 
Bridgwater. Desconsideramos essa possibilidade pelo fato de Ferrari ter participado diretamente como 
representante do grupo argentino.
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O senhor Paul Wiener, após passar alguns dias em Buenos Aires, comunicou-nos que o 
congresso n. 6 acontecerá em Londres e convidou-nos para enviar um delegado. Para 
Kurchán e para mim, pertencer ao CIAM é um velho anseio que gostaríamos de tornar 
real. O nosso delegado levará fotos e planos dos trabalhos executados por nós na Ar-
gentina [...] (FLC E2-2-100, tradução nossa).

Embora as relações de Ferrari e seus colegas com Le Corbusier estivessem em um momento de tensão 

por conta da figura de Amancio Williams, o intercâmbio epistolar entre eles reativou-se com intensidade 

por volta de 1948, sempre ignorando a petição do mestre de incluir Williams no CIAM argentino (LIER-

NUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 344). O objetivo das comunicações era diferente, pois as autoridades 

portenhas criaram o Estudio del Plan de Buenos Aires (EPBA, que dirigiria Ferrari), visando a contratação 

de Le Corbusier, já não mais como autor, mas como consultor. Lembrando que, nesse ano, Le Corbusier 

já tinha feito uma primeira viagem à Colômbia e sua participação como assessor do Plano Diretor de 

Bogotá estava a ponto de concretizar-se. Na verdade, o plano colombiano estava conformado por dois 

instrumentos técnicos: o próprio Plano Piloto, como conhecia-se localmente a proposta corbusiana, que 

fornecia o modelo geral de cidade, e o Plano Regulador, a cargo de Town Planning Associates, focado no 

desenvolvimento das ferramentas de gestão e para o qual o franco-suíço apenas agiu como assessor115. 

O envolvimento de Le Corbusier no projeto portenho e a inauguração do EPBA foram comunicados 

por Ferrari ao mestre em correspondência de 11 de março de 1948116, mencionando também o encon-

tro entre ambos, acontecido em Paris com quatro meses de antecedência (FLC T2-13-103)117. Essas 

informações foram aprovadas pelo restante da equipe bonaerense em assembleia acontecida cinco dias 

depois. Le Corbusier, como sempre temeroso dos governadores desistirem, respondeu em 25 de março 

à missiva de Ferrari:

Acredito que vocês garantirão que a minha indicação, em Buenos Aires, aconteça nas 
condições de maior dignidade, pois almejo ir a Buenos Aires rodeado do respeito e da 
estima de pessoas responsáveis. Enquanto isso, gostaria que vocês examinassem – e 
obtivessem –, em concordância com Amancio Williams, a possibilidade de arranjar 
para mim um encargo arquitetônico de alta qualidade (um grande prédio administra-
tivo, por exemplo, ou um arranha-céus de negócios), no qual eu possa contribuir com 
as minhas experiências de vida e, por outro lado, com os benefícios da organização 
criada atualmente na rue de Sèvres (ATBAT), cujo funcionamento começa a se tornar 
excelente. [...] Repito-lhes um desejo e conselho de amigo: que vocês e os outros de 

115 O Plano Regulador nunca chegou a ser uma regra oficial, enquanto o Plano Piloto foi legalizado mediante decreto 
(TARCHÓPULOS, 2006).
116 “A publicação [em La Arquitectura de Hoy] chamou a atenção do Secretário de Obras Públicas de Buenos 
Aires e, meses depois, criou-se o Escritório do Estudo do Plano de Buenos Aires (EPBA), sob a direção de Ferrari 
Hardoy. Contente pela conquista, Ferrari Hardoy comunicou a boa notícia a Le Corbusier, porém, não era o plano que 
tinham elaborado em Paris mas um novo estudo que responderia à nova realidade política e social que governava o 
país havia poucos anos. Le Corbusier comemorou ter conseguido o objetivo, ignorando a diferença [...]. Sua leitura 
pobre da situação tinha gerado nele expetativas irrealistas e exageradas de obter encargos em Buenos Aires” 
(LAPUNZINA, 2015, p. 1139, tradução nossa).
117 Coincide com FLL FHA E10.
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Buenos Aires, incluído Amancio Williams, trabalhem juntos como amigos e não como 
inimigos [...]. Fiquei muito feliz ao receber a carta dupla de outubro passado. Nela, 
vocês exprimiram sentimentos tão delicados que os honram, estou realmente emocio-
nado (FLC T2-13-105, tradução nossa118).

Em correspondência de maio desse mesmo ano, Williams também receberia um “puxão de orelhas” de 

Le Corbusier relativo às suas diferenças com Ferrari. Nessa mesma comunicação, o franco-suíço escreveu 

um item intitulado “CIAM (3o)”, lamentando que esse ex-colaborador não fosse capaz de acompanhar duas 

coisas ao mesmo tempo, isto é, o grupo CIAM da Argentina e o plano de Buenos Aires:

Estou muito feliz de que ele tenha pedido para você tomar o seu lugar no assunto CIAM. 
No último comitê mundial dos CIAM, que aconteceu no ASCORAL durante a Páscoa 
deste ano, decidi pedir ao grupo argentino que submetesse o Plano de Buenos Aires ao 
VII congresso, aplicando a “Grela Ascoral” que inventamos e que servirá de método da 
análise para todos os grupos CIAM [...]. Por sinal, lhes pediremos para ajuntar à mesma 
Grela ASCORAL o estudo do plano nacional da Argentina [desenvolvido por Williams]. 
O sétimo congresso acontecerá durante a Páscoa na Europa, então vocês terão tempo 
de preparar ambos os trabalhos [...] (FLC R3-7-262, tradução nossa).

As disputas pessoais entre ambos os argentinos pela representação de Le Corbusier na Argentina continuariam, 

como testemunhado por uma carta que o mestre escreveu para Ferrari Hardoy em 18 de junho de 1948, pe-

dindo para esse não apelar ao seu nome como escudo nas querelas pessoais (FLL FHC F87)119. Quase um mês 

depois, em 23 de julho, Ferrari esclareceu os motivos da confusão com seu patrício (de fato, uma cópia dessa 

resposta foi encaminhada para Williams; FLL FHA F88), aproveitando a missiva para também reclamar sobre os 

comentários de Le Corbusier sobre a suposta negligência dos Austrais em relação ao projeto de Buenos Aires:

Há algum tempo estou muito aborrecido de ver sempre o nome do Sr. Williams en-
volvido nas nossas cartas e na amizade que o senhor me demonstrou continuamente. 
Vejo bem que essa amizade está em risco por conta dessa inexplicável intervenção 
do Sr. Williams na minha vida. O senhor fala de “não usá-lo como escudo contra bri-
gas individuais” e de “ambições pessoais”. Eu, da minha parte, não tenho rivalidade 
nenhuma com ele; muito pelo contrário, estou com muito serviço e pouco tempo para 
perder nesse tipo de coisas. Conheço pouco ao Sr. Williams (tinha-lhe visto apenas 4 
ou 5 vezes antes da minha viagem à Europa) e considerava que nossa relação era boa. 
[...] [Minhas ambições pessoais] somente existem na cabeça do senhor Williams, que 
não atingiu, no país, as posições que ele gostaria de ter e que teriam feito com que ele 
estivesse ocupado, sem tempo para pensar em mim. [...] Por que sua insistência em 
que o Sr. Williams participe? [..] Não tenho nada para reclamar ao Sr. Williams, que é 
uma bela pessoa e um arquiteto bom, só peço que me deixe em paz.

118 Coincide com FLL FHA E11. 
119 Dois dias antes, Le Corbusier já tinha tentado conciliar Williams e Ferrari mediante uma missiva para o primeiro 
de 16 de junho de 1948 (FLC T2-13-106).
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[sobre o CIAM]: Não pedi para Williams me substituir no grupo argentino, nem preten-
do fazê-lo120. Pelo contrário, tenho trabalhado bem e constituímos uma comissão [...]. 
O Sr. Rogers121, que está na Argentina, poderá informar ao senhor sobre esse assunto 
[...]. Como o senhor pode perceber, sou capaz de fazer duas ou mais coisas ao mesmo 
tempo e de dirigir muito bem a atividade do CIAM aqui. Para o próximo congresso, os 
diferentes grupos proporão os delegados do concílio e, nesse momento, deixarei a 
minha responsabilidade em mãos de quem convenha.
[...] Caro senhor, aqui devo tratar um ponto um pouco delicado para mim. Através de 
sua última carta, pode-se pensar que o grupo não faz outra coisa além dos estudos 
para um Plano Regulador de Buenos Aires [...]. Os estudos atuais tomam como base 
um contexto nacional e não a cidade capital. Estabelecemos algumas hipóteses do Pla-
no Nacional e tivemos o prazer de coincidir com os diretivos que atualmente prestam 
seu serviço ao Conselho Econômico Nacional [...] não será desenhado, mas ativado 
diretamente, aliás, já está sendo implementado.

Finalmente, nem Ferrari nem Williams assistiram, em junho de 1949, ao CIAM VII122 como delegados do 

EPBA, segundo uma carta redigida pelo primeiro a Sert em 18 de julho desse ano, levada por Bonet, que 

terminaria assumindo a representação do grupo argentino (FLL FHA E13). Concomitantemente, no sul da 

França, desenvolvia-se um ambicioso canteiro, uma Unidade de Habitação que responderia a problemas 

tanto urbanos quanto domésticos. Sobre o projeto, Le Corbusier tinha comentado com Ferrari, em 25 

de março: “Você ficará satisfeito de saber que os trabalhos de Marselha estão plenamente ativos, no 

canteiro. Acho que prédios como esse devem ser considerados dentro da urbanização de Buenos Aires” 

(FLC T2-13-105). A proposta marselhesa se vislumbrava como uma chave que, pela primeira vez, abria 

as portas do ateliê para um grande número de estagiários, envolvidos simultaneamente nesse projeto 

corbusiano. Inaugurava-se, desse jeito, uma nova época na Rue de Sèvres, a do Grand Atelier.

120 Para esfriar os ânimos do seu ex-discípulo, Le Corbusier teria escrito a Williams, em 27 de agosto, que deveria se 
considerar apenas como um membro, e não como um delegado do CIAM Argentina. Além disso, o chefe chamou 
a atenção dos seus discípulos no que diz respeito ao trabalho em equipe: “Vocês e os outros de Buenos Aires, vão 
começar [...] a arrancar-se o couro cabeludo em uma rivalidade nefasta? Vou pedir expressamente a Ferrari para 
vê-lo e entrar em acordo com você e seus amigos reunidos e não hostis. Cada um de vocês deve controlar o seu 
caráter [...] e atingir a unidade de operação. [...] eu sou a chave desse trabalho, tanto o de Ferrari quanto o seu. O 
meu desenho das palestras de 1929 indicava o caminho que seguirei para fazer o prelúdio da publicação, se Ferrari 
e você concordam” (FLC R3-726-2, tradução nossa).
121 Refere-se a Ernesto Nathan Rogers, arquiteto italiano membro do comité dos CIAM, que teve um intercâmbio 
epistolar com os Austrais por conta da sua possível vinculação ao escritório do Plano Regulador para Buenos Aires 
(Cf. FLL FHA E34)
122 “A delegação argentina apenas adquiriu uma importância relativa nas reuniões de 1947 e 1949, justificada pela 
ativação do Plano, em Bridgwater, porque, apesar do seu desgosto por conta da publicação, na contramão da sua 
vontade, Le Corbusier enxergava, na sua frente, o EPBA como um fato concreto [...]. De qualquer maneira, a questão 
da representatividade da delegação argentina jamais foi tão plácida quanto como ilustrado pelo congresso de 1947, 
no qual Ferrari, atento, acompanha as palestras sentado muito perto de Le Corbusier” (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 
2008, p. 348, tradução nossa).

INGRID 
QUINTANA GUERRERO232



35, Rue de Sèvres: o maior ateliê do mundo

123 Depoimento de González de León à autora em 5 de março de 2013.

Figura 71: O mural do 35, Rue de Sèvres (Le Corbusier, 1948), exibido no 
J1 de Marselha, dezembro de 2013.

Fonte: a autora.

Sterken (2003, p. 203) denominou como o Grand Atelier o período que abraçou os grandes encargos do 

segundo pós-guerra, decorrente na sistematização dos métodos de trabalho. O local mudou pouco fisica-

mente, mas a maioria dos registros fotográficos que chegaram até nós, posteriores a 1948, evidencia a 

presença de um mural no fundo do recinto, “Femme et Coquillage IV” (também conhecido como “35 rue 

de Sèvres”; Fig. 71). Datado desse ano, mas imaginado com antecedência, foi pintado por Le Corbusier em 

três dias, após a demanda dos seus colaboradores (CASCIATO In: COHEN, 2013, p. 245). A obra, composta 

por seis painéis criando um conjunto de 3,95 m x 3,5 m, (em resposta aos 4 metros de largura do outrora 

corredor do convento) converter-se-ia em ícone do ateliê até hoje. Além disso, em 1948, o estúdio teve 

que ser submetido a uma reforma, motivo pelo qual vários estagiários tiveram que desempenhar seu tra-

balho no escritório de Vladimir Bodiansky – engenheiro parceiro de Le Corbusier – na Rue des Beaux-Arts, 

entre eles o mexicano Teodoro González de León (informação verbal123). Ele forneceu novos detalhes sobre 

a estrutura física do estúdio:
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Enfiado na velha porta de madeira, havia um pequeno aviso de papelão, escrito à 
mão, com a legenda: LE CORBUSIER AU FOND DU COULOIR. Precisava-se passar um 
corredor comprido e escuro, uma escada cheirando a sanitário e, no primeiro andar, 
uma porta cinza comunicando com o corredor. [...] apenas tinha luz de um lado, com 
aproximadamente 40 metros de comprimento e 45 de largura. Era 1947: o espaço 
tinha permanecido abandonado durante os anos da guerra, com forro de tela abaulada, 
descolada, furada e com manchas de humidade. Na entrada, dispunha-se a máquina 
de cópias heliográficas, com seu forte cheiro de amoníaco. Na sequência, duas mesas 
pertencentes a Le Corbusier e sua secretária. E, por trás, sem divisão nenhuma, uma 
vintena de mesas de desenho (GONZÁLEZ DE LEÓN, 1996, p. 62, tradução nossa).

Durante a charrette de Marselha, a equipe cresceu por causa da quantidade de estagiários e o local da Rue 

de Sèvres não dava mais conta deles. Alguns poucos privilegiados, entre eles o próprio González (1987, p. 

31) trabalharam no apartamento de Le Corbusier, enquanto os mais novos foram distribuídos pelas diferen-

tes extensões do ateliê (abordadas na sequência). Ainda que independentes do estúdio, essas extensões 

caracterizaram diferentes momentos na execução das diversas realizações de Le Corbusier. Por sua vez, 

Justino Serralta, colaborador uruguaio da Rue de Sèvres entre 1948 e 1952, comentava sobre a repartição 

dos empregados no ateliê – espacialmente a distribuição de tarefas – de acordo com suas capacidades, 

alternando os lugares de estagiários e veteranos (Fig. 72): “[Le Corbusier] sabia localizar as 30 pessoas 

que éramos, ele era o mais interessado nisso. Ele sabia trabalhar em equipe [...] no que diz respeito ao fato 

de conhecer, com muita profundidade, todo o mundo, e então entregava-nos as coisas que interessavam 

[...]” (SERRALTA apud NOGUEZ, 2010, p. 168, tradução nossa).

Figura 72: Planta de distribuição dos colaboradores de Le Corbusier na 
Rue de Sèvres (inclui os nomes de Salmona e Serralta), c.a.1948.

Fonte: FLC S3-17-4.
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124 Depoimento de Alain Tavès à autora em 20 de fevereiro de 2014.
125 Cf. cartas de Wogenscky dirigidas a Ernest Mange (FLC G3-10-1/78) e Rogelio Salmona (FLC G3-10-391). 
126 “No transcorrer das décadas, duas coisas ficaram nessa paisagem: a grande lousa, localizada justo por trás da 
escada, antes das mesas de desenho, e o mural [...]” (CASCIATO In: COHEN, 2013, p. 245, tradução nossa).

Embora um arquiteto mais velho ficasse responsável pelo trabalho dos seus colegas, Le Corbusier geral-

mente acompanhava todo o processo desses – que, com frequência, levava vários anos. O franco-suíço 

aparecia como único autor, após assinar os esboços mais próximos das suas intenções, riscados por seus 

colaboradores. Para sua elaboração, o mestre pedia para eles consultarem seus cadernos de viagem – car-

nets –, sob custódia de Jeanne, a eterna secretária da Rue de Sèvres. A esses, somaram-se os volumes 

publicados da Œuvre Complète como fonte permanente de consulta.

Apesar de alguns episódios de camaradagem entre o mestre e os seus pupilos, a disciplina era um 

fator indispensável para que eles garantissem sua vaga no ateliê. Le Corbusier evitava apelar a assistentes 

diretos (informação verbal124); no entanto, figuras como André Wogenscky, com uma hierarquia superior, 

resultavam indispensáveis para vigiar a ordem exigida, diante da quantidade de estagiários, após 1945. Inú-

meras cartas e notas encaminhadas aos seus interlocutores de mais baixa categoria evidenciam a severi-

dade desse arquiteto francês125. Muitos desses estagiários estavam mais à procura de um reconhecimento 

rápido nos seus países decorente de um atestado do Atelier Le Corbusier do que no aprendizado do mestre; 

daí as constantes fugas de mão de obra no escritório (ALLARD; VEGA, 2005, p. 44). Um segundo depoi-

mento de González (1996, p. 56-57) evidencia parte do processo de desenvolvimento de uma proposta:

Sua atitude conosco foi a de um mestre verdadeiro, paciente e delicado diante das nos-
sas tentativas. Fazia-nos iniciar com um pequeno croqui e devo confessar que, apenas 
quando o projeto estava muito adiantado, descobríamos que aquele desenho possuía 
todas as ideias em desenvolvimento. Mas o estudo de cada seção era interminável, 
constantemente modificado, madurado lentamente, o que implicava executar estudos 
em escalas diferentes. Por outro lado, o ateliê possuía uma lousa grande126, de 4,8 
metros de altura, [Le Corbusier] subia pessoalmente em uma escada e desenhava, 
em tamanho natural, as portas, as janelas, as escadas e os guarda-corpos em estudo 
(tradução nossa).

Junto ao tema dos croquis, as apreciações de Pérez Chanis (1996, p. 47-48, tradução nossa), salientam a 

fala do mestre aos seus discípulos, enriquecida por outras disciplinas:

Percorria as mesas uma a uma e sentava-se nos nossos tamboretes de trabalho. Na 
sua mão esquerda segurava um feixe de lápis coloridos, escolhidos com a sua mão 
direita e trocando um a um à vontade, para executar desenhos, no papel de croqui, 
com muitas cores, muito livres, esquemáticos, quase abstratos, que exprimiam seus 
pensamentos do dia. Enquanto riscava, geralmente falava de estética, de política e de 
outras coisas interessantes que nada tinham a ver com a obra na frente. Nós devía-
mos ficar atentos às suas ordens gráficas para as interpretar corretamente, visando 
que, no dia seguinte, ele não fizesse objeções, críticas ou sátiras. Ao voltar, no dia 
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seguinte – às vezes alegre, outras vezes bravo – era possível esperar, bons gestos de 
satisfação por conta da boa interpretação de trabalho, boas palavras cheias de críti-
ca e desgosto [...]. Inúmeras vezes ficamos surpresos ouvindo objeções sobre uma 
tarefa que, na véspera, avaliou satisfatoriamente... O Mestre era um perfeccionista, 
daí que não tolerasse defeitos.

Por fim, vale a pena mencionar a implementação, em 1952, das Fiches Horaires (de consulta restrita na 

FLC), ferramenta de controle da produção individual dos colaboradores no ateliê, que parecia constituir 

uma alternativa para complementar e aperfeiçoar o sistema de registro do Livre Noir. Embora não deem 

conta dos códigos dos planos, as fichas descrevem o desempenho por horas, em relação às tarefas dele-

gadas a cada empregado, mês a mês. Elas permitem enxergar missões diferentes do desenvolvimento de 

planos e estudos, ou mesmo identificar minúsculas colaborações em dossiês sob o cuidado de terceiros. 

Existe outro documento tardio dentro do esquema do Grand Ateliê mencionado por Judi Loach (1992, p. 

50) cujo acesso está interditado: trata-se de uma lista elaborada por Fernand Gardien (“encarregado do 

serviço de execução”), segundo Loach, muito mais confiável do que as Fiches Horaires por conta da expe-

riência direta dele no escritório. 

Satélites: Ascoral

O período da desativação temporária da Rue de Sèvres, por conta não apenas da ocupação nazi, mas do 

fim da sociedade entre Le Corbusier e Pierre Jeanneret, obrigou o arquiteto a pesquisar e redigir novas 

teorias, resultantes das suas últimas experiências como urbanista. A veia investigativa do arquiteto seria 

o germe de projetos experimentais elaborados por iniciativa própria, especialmente na década de 1950, 

e lhe conferiram ao ateliê o caráter de laboratório arquitetônico (LOACH, 1987), além de desculpa para a 

constituição de equipes interdisciplinares, que contribuiriam à divulgação internacional das suas ideias. 

O trabalho colaborativo não era novidade para Le Corbusier, que integrou tanto a Union d’Artistes Mo-

dernes (UAM) em 1931, com Robert Mallet Stevens, Charlotte Perriand e outros destacados arquitetos mo-

dernos parisienses, quanto o CIRPAC. Destaca-se a criação, na década de 1930, da Ascoral, fundada estatuta-

riamente, quase na clandestinidade, em 1944 (TIELEMAN, 2003, p. 76), com o alvo de otimizar as condições 

universais de moradia127. Daí o envolvimento de profissionais128, não apenas oriundos de diversos campos do 

conhecimento (economistas, jornalistas, camponeses, etc.), mas de diferentes origens geográficas. 

127 No seu caderno B1 (Novembro de 1948), Germán Samper faria uma detalhada descrição dos objetivos da 
Ascoral: “1) Estabelecer uma doutrina coerente da ‘zona construída’ e das suas prolongações, cujos benefícios 
possam ser estendidos por todo o país [...] respondendo às 4 funções [...] 2) tornar conhecida essa doutrina à 
opinião 3) conseguir sua adoção por parte das autoridades 5) [sic] vigiar sua aplicação no país todo” (tradução 
nossa).
128 “Assim, a Ascoral é conformada, principalmente, pelos arquitetos, designers, engenheiros, médicos no que diz 
respeito à salubridade dos trabalhadores, os advogados no que tange aos estudos de propriedade, os químicos no 
que diz respeito aos materiais, etc.” (In: EL MAESTRO CHARLES, 1947, p. 3, tradução nossa).
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Assim, questões como a habitação mínima e o desenvolvimento tanto de materiais quanto de procedimen-

tos industriais que garantissem a higiene e a economia dessas moradias, eram discutidas nas 11 seções 

e 27 comitês da Ascoral. Esse órgão substituiu o grupo CIAM francês129 e estabeleceu-se, desde 1948, a 

sua sede no n. 77 do Bulevard Suchet, em Paris, a poucos minutos da Rue Nungesser et Coli130. Mediante a 

Ascoral, além da divulgação do seu pensamento, Le Corbusier enxergava a contratação dos seus serviços 

em algum lugar longe da austeridade de uma Europa em guerra. Primeiramente, entre os membros da 

associação contavam-se colaboradores do ateliê131, como descrito pelo próprio arquiteto (1947, p. 4-5, tra-

dução nossa): “Construímos com a ajuda de uma equipe admirável132. Não se trata de jovens que possam 

ser jungidos a um trabalho desta natureza para fazer dez vezes, no ateliê, planos de um rigor tão implacá-

vel. Trata-se de jovens que podem dirigir bem um canteiro desta relevância (de um milhão de francos)”.

Além disso, durante sua primeira época, a Ascoral contou com outros membros parisienses como 

o polêmico médico Paul Winter133 que, além de vizinho do franco-suíço no Immeuble Molitor, era colabo-

rador da revista L’Esprit Nouveau e autor de textos para o terceiro volume da Œuvre Complète e La 

Maison des Hommes. Introduziam-se, no segundo livro, os princípios para a formulação dos Trois éta-

blissements humains (1945), que orientariam as pesquisas subsequentes da Ascoral, baseados tanto no 

planejamento do território, quanto no estudo das quatro funções para a cidade moderna (trabalhar, habitar, 

recriar-se e cultivar o corpo e o espírito): unidades de população agrícola, cidades industriais e cidades 

radio-concêntricas (ideias apresentadas no CIAM de 1949). 

Satélites: Os BET

Além do amontoamento de pessoas, Le Corbusier tentava livrar seu escritório das responsabilidades técni-

cas e reduzir sua atividade laboral ao puro campo da criação (STERKEN, 2003, p. 204). Daí seu interesse no 

estabelecimento de alguns Escritórios de Estudos Técnicos (Bureaux d’Études Techniques – BET), cujo pa-

pel, até hoje, é de relevância na França, ecoando a separação entre a atuação dos profissionais envolvidos 

nas artes plásticas (arquitetos formados pela escola de Beaux-Arts) e a dos engenheiros e construtores 

(tradição de Durand e a Escola Politécnica de Paris). Dessa maneira, o Atelier Le Corbusier conseguiria se 

fixar em assuntos meramente plásticos.

129 Segundo carta de Le Corbusier a José Luis Sert, Walter Gropius e Fernand Léger, de 2 de abril de 1945 (publicada 
por TIELEMAN, 2003).
130 Cf. carta de Le Corbusier a Sert, de 22 de março de 1948 (publicada por TIELEMAN, 2003) e notas preparatórias 
para o CIAM VII (FLL CIAM B5).
131 Por conta da guerra, Le Corbusier carecia de colaboradores, mas após a Liberação da França pelas tropas aliadas, 
os membros ingressantes à Rue de Sèvres eram automaticamente cadastrados na Ascoral (LOACH, 1987, p. 75).
132 Le Corbusier reiterou essa ideia para José Luís Sert em carta de 25 de julho de 1950 (FLL SERT E30).
133 O nome de Winter também foi vinculado ao fascismo, acrescentando a polémica sobre a suposta militância de 
Le Corbusier em facções de extrema direita.
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Em 1944, após o término da sociedade com Pierre Jeanneret, e visando otimizar o desenvolvimento téc-
nico dos diversos projetos, bem como a economia de recursos humanos e econômicos nessa empresa, 
Le Corbusier fundou o Techniques et Arts de la Construction (TAC), em parceria com o engenheiro Jean 
Gosselin. No entanto, suas responsabilidades seriam de caráter estritamente administrativo e comercial, 
ficando por conta do arquiteto as explorações construtivas previamente realizadas com seu primo Pierre 
(FRAPIER, 2005a, p. 7). Embora sua existência efémera, focada diretamente na produção de habitações 
(baseada, por sua vez, nas propostas de “cidades radiantes” e “arranha-mares” dos anos 1930), o TAC 
forneceu as bases para a criação do Atelier des Bâtisseurs (ATBAT), em 1946, cuja missão era “garantir 
o estudo sintético dos projetos mediante a indispensável unidade de concepção” (LE CORBUSIER, 1947, 

p. IX, tradução nossa). 
O ATBAT, no segundo e terceiro andares do próprio 35 Rue de Sèvres134, foi primeiramente coman-

dado pelo engenheiro russo Vladimir Bodiansky, permanecendo nesse local até a data da sua separação do 
Atelier Le Corbusier, 1950, após acordo bilateral. Além de uma sede independente, a precariedade econô-
mica do BET impediu a contratação de assalariados em tempo integral (de fato, pouquíssimos colaborado-
res tocavam diretamente o canteiro de Marselha, no Boulevard Michelet); daí que um número importante 
de empregados diretos de Le Corbusier dedicasse a metade de sua jornada a atividades vinculadas ao 
ATBAT (FRAPIER, 2005a, p. 12; 18). Nos seus inícios, esse escritório encarregou-se somente de canteiros 
corbusianos, com destaque às obras da Unidade de Habitação de Marselha e da usina Claude et Duval 
em Saint Dié135. No entanto, seus estatutos permitiam-lhe registrar patentes para invenções construtivas 
do próprio Corbusier, prestar serviços a outros escritórios de arquitetura (garantindo sua sustentabilidade 
e autonomia financeiras) e estabelecer franquias por fora de Paris (Marselha) e, inclusive, no estrangeiro 
(África, sob a direção de Georges Candilis e Shadrack Woods – antigos colaboradores de Le Corbusier –; 
Colômbia136 e Estados Unidos). Ora na sede do ATBAT no 6e arrondissement, ora nas suas sucursais por 
fora de Paris, os rótulos e numeração de documentos (espalhados em diferentes acervos, quando não 
jogados fora) respondiam a uma lógica diferente da usada no Atelier Le Corbusier: daí a dificuldade de 
comprovar e rastrear a presença de um determinado arquiteto como colaborador desse escritório. 

134 Isto exclusivamente para as atividades de caráter técnico. As questões administrativas do ATBAT tocavam-se 
no 10, Rue Saint Agustin, onde Jacques Lefebvre dirigia as divisões tanto comercial quanto jurídicas do ateliê, 
bem como a edição da revista L’Homme et l’architecture. No fim da parceria, em janeiro de 1950, a estrutura 
de Bodiansky instalou-se completamente nesse endereço, afirmando que apenas se tratava de uma questão de 
espaço, por causa da chegada de uma grande equipe para encarar o projeto de Bogotá (FRAPIER, 2005a, p. 18).
135 Leone (2013, p. 74, tradução nossa) descreve a situação prévia ao estabelecimento do ATBAT, para a fábrica 
Claude et Duval: "A preparação dos desenhos para o projeto da usina de Saint-Die é parte de um período do 
ateliê da rue de Sèvres em que o trabalho é dividido entre as pessoas presentes sem seguir uma organização 
particular, ou a partir do ponto de vista do avanço do projeto, nem no que diz respeito ao mero trabalho de 
desenho. O desenvolvimento técnico, que segue a concepção arquitetônica e refina os resultados segundo a 
evolução das instalações, prossegue de forma desordenada, de um elemento para outro, com cancelamentos 
frequentes e reprises (tanto que para descrevê-lo era necessário ordená-lo de acordo com as áreas temáticas 
que não aparecem no Cahier). Os nomes que participam no processo projetual não são passíveis de agrupação 
por temas específicos, [...] e nenhum desses se destaca dos demais por um papel de organização e coordenação 
da produção gráfica.
136 A expansão para a América do Sul mediante o ATBAT seria um dos objetivos principais de Le Corbusier. 
Ele chegou a propor a criação de uma filial colombiana que, além de pagar uma cota de assinatura à matriz 
parisiense, deveria instaurar um comitê local (nesse caso, o encarregado seria o embaixador da Colômbia na 
ONU), acompanhado por uma equipe de diretores de escritórios governamentais (majoritariamente arquitetos) e 
de jovens recém-formados da Faculdade da Arquitetura, bem como de membros do Instituto de Crédito Territorial 
(QUINTANA GUERRERO, 2013a, p. 8-9).
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Por fim, estruturas menores não criadas pelo franco-suíço, como o Atelier pour l’industrialisation de la 

construction (ATIC) estabeleceram um trabalho paralelo pelo intermédio de outros engenheiros espo-

radicamente vinculados à Rue de Sèvres, entre eles o grego Nikos Chatzidakis, bem como um antigo 

membro do ATBAT Afrique, Jean Louis Véret.

2.2.1
Discretos estagiários 

Em 1947, ano de reativação dos CIAM, o ateliê da Rue de Sèvres – reaberto em 1942 – ainda se levan-

tava, após o exílio de Le Corbusier. Como mencionado anteriormente, a Segunda Guerra mundial obrigou 

a redigir suas renovadas teorias urbanas, várias delas surgidas no seio da Ascoral: Manière de pen-

ser l’urbanisme (Éditions de L’Architecture d’Aujourd’hui, 1946) e Grille CIAM d’urbanisme: mise 

en application de la Charte d’Athènes (Éditions de L’Architecture d’Aujourd’hui, 1948). Porém, os 

livros apenas constituíam um mecanismo de propaganda e não um meio de subsistência; daí as inúmeras 

tentativas para ganhar missões arquitetônicas no Novo Continente. Felizmente para o mestre, a chegada 

tardia dos seus textos à América Latina (além da guerra, a falta de tradução teria sido uma das razões do 

retraso) coincidiu com a reativação do seu estúdio, impulsionada pelo estabelecimento do Ministério Fran-

cês da Reconstrução e do Urbanismo (MRU), em 1944. O encargo da Unidade de Habitação de Marselha, 

assinado em julho do ano seguinte, faria parte de uma série de operações por todo o território francês, 

empreendidas por vários arquitetos sob o auspício do novo ministro, Eugène Claudius Petit, que recolheu 

os frutos e a fama decorrentes da gestão do seu predecessor (SBRIGLIO, 2013a, p. 123). 
O projeto marselhês tinha sido encarregado pelo primeiro ministro da reconstrução, Raoul Dautry, 

trazendo um novo fôlego ao Atelier Le Corbusier, além de uma chuva de críticas, tanto de especialistas137 

(inclusive de Auguste Perret, antigo chefe de Le Corbusier e membro do Conselho Superior de Arquitetura 
e Urbanismo) quanto de leigos. Apelativos para o projeto como “monstro arquitetônico de quatro patas”, 
ou “Maison de Fada138”, somados às rígidas legislações que dificultavam o patrocínio de iniciativas coo-
perativistas por parte de mecenas particulares (iniciativas que viabilizaram experiências como a criação, 
por parte de Le Corbusier, dos bairros modernos Frugès em Pessac), não bastaram para desencorajar o 

137 A Sociedade para a Estética Geral da França tentaria entrar com um pleito por prejuízo à paisagem marselhesa. 
As críticas não vinham somente do campo da arquitetura, mas do Conselho Superior de Higiene Pública, que 
considerava que a Unidade de Marselha ameaçava a saúde e moral da população. Por sua vez, a Corte de Contas 
reclamava do elevadíssimo orçamento do canteiro, financiado com dinheiro público.
138 Gíria francesa para denominar uma coisa de espírito fraco, tonta, imbecil.
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franco-suíço, chamado inclusive de criminoso, ao longo dessa aventura. Em compensação, essas novas 
normativas conferiam ao Ministro o poder de indicar arquitetos para desenvolver e testar novos protótipos 
de habitação. Daí o apoio total de Petit às iniciativas do arquiteto: enquanto Le Corbusier ficava em liber-
dade para agir à vontade na concepção do prédio, o MRU seria responsável por preparar o grupo social es-
colhido para morar no prédio inovador. Tratava-se apenas do início de uma parceria com desdobramentos 
notáveis no decorrer da década de 1950.

A confiança que o Ministério depositou em Le Corbusier não era fruto do acaso: a importante quan-
tidade de publicações do mestre demostrava que a Unidade, essa “estrutura biológica”, era fruto de pes-
quisas consistentes iniciadas na década de 1920 com o protótipo de Immeuble-Villa. Por sua vez, a fama 
do canteiro de Marselha, junto ao boom de livros corbusianos desembarcando nas Américas, aumentaram 
significativamente a demanda de estágios junto ao mestre da arquitetura moderna, particularmente por 
parte de estudantes e arquitetos recém-formados na América Latina, dispostos a trabalhar sem remune-
ração nenhuma. Mas, por que quase não existem registros específicos da contribuição de alguns esta-
giários brasileiros, se o sistema de arquivamento dos dossiês no ateliê estava bem desenvolvido em 1947? 
Por acaso o franco-suíço, conscientemente, não quis reconhecê-los como seus filhos? Ou, como pode 

acontecer no dia a dia, ele nunca soube da existência desses filhos brasileiros?

Ernest de Carvalho Mange

Durante a execução da Unité de Grandeur Conforme, André Wogenscky, aquele estudante francês de Beaux-
Arts que colaborou na construção do Pavilhão dos Tempos Novos e que solicitou ajuda ao Austral para sua 
viagem a Buenos Aires, tornou-se uma espécie de vice-chefe da Rue de Sèvres, aos 31 anos de idade. Ele 
ganhou poder para assinar atestados e contratos e para tratar diretamente com clientes e com interlocuto-
res dos BET, especialmente com Bodiansky. Em 5 de junho de 1947, o arquiteto francês redigiu uma carta 
oficial do Atelier Le Corbusier para um “Monsieur Carvalles [sic] Mange”, residente no n. 68 do Viaduto Boa 
Vista, na cidade de São Paulo. A missiva respondia a uma comunicação diretamente encaminhada a Le Cor-
busier no dia 13 de maio, enquanto o mestre visitava Nova Iorque e se aprontava para fazer sua primeira via-
gem a Bogotá. Seus deslocamentos, infelizmente para esse candidato vindo do Brasil, coincidiram com uma 
primeira tentativa de Ernest Robert de Carvalho Mange (São Paulo, 1922 – 2005) de encontrar o franco-suíço 
em seu escritório parisiense. O brasileiro foi acolhido por Wogenscky, que lhe comunicou a boa notícia:

Lembro perfeitamente de ter recebido o Sr. Robert Mange e estarei muito feliz de 
acolhê-lo como estagiário em nosso ateliê. Simplesmente, peço-lhe prevenir qual 
dia pretende começar o seu estágio; por causa de razões ligadas à organização do 
trabalho, será necessário termos ciência disso com quinze dias de antecedência139 
(FLC G3-10-16, tradução nossa).

139 O original da carta (o código FLC corresponde à cópia que ficou no arquivo do ateliê) foi publicado por (GOMES 
DE ARAUJO, 2004). 
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A carta, além de dar conta da autonomia de Wogenscky na tomada de decisões administrativas, permite 

intuir que Le Corbusier percebia a presença de vários estagiários (quando ficava sabendo) apenas depois 

do estabelecimento deles no ateliê. Foi o caso de Mange, formado no curso de engenharia-arquitetura 

pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e antigo estagiário de Rino Levi, prestigiado 

arquiteto da capital paulista. Ambos os fatos teriam chamado a atenção de Wogenscky. Mange afirmou 

ter colaborado no desenvolvimento do projeto executivo da Unidade de Marselha, pelo ATBAT. Envolvido 

prematuramente na construção de grandes infraestruturas urbanas, ele narrou um dos seus primeiros 

contatos com a obra de Le Corbusier: 

Estavam construindo aquele edifício da esquina da praça [...] frente à Poli com Avenida 
Tiradentes [...] que era o Edifício Santiago. Eu continuamente andava por lá espiando e 
sempre batia uns papos com o mestre carpinteiro [...] sempre fazia isso e ainda passava 
pelas livrarias. Nessa tarde, eu vi um livro do [sic] Le Corbusier. Achei aquilo maravilhoso, 
eu já tinha ouvido falar e visto alguma coisa, mas ainda era um pouco remoto para mim 
[...]. Era um dos volumes das “Obras Completas”. Eu [...] fiquei apaixonado pelas obras, 
projetos. Neste momento eu decidi: eu vou trabalhar com esse arquiteto. Procurei o 
consulado francês, consegui todas as informações, o endereço do ATBAT [...] e escrevi 
umas cartas para lá, para o Bodiansky140. Depois, em 1947, eu ganhei uma bolsa do go-
verno francês. Eu saí no primeiro navio francês que restabeleceu a linha comercial depois 
da II Grande Guerra (MANGE apud GOMES DE ARAUJO, 2004, p. 33-34).

 

Já na França, como alguns dos primeiros filhos latinos da Rue de Sèvres, Mange se hospedou na Cidade 

Universitária de Paris, onde aproveitou para contemplar a Fundação Suíça, até então uma das mais céle-

bres realizações corbusianas141 (mais tarde mudaria para o Hôtel de Versailles, no n. 60 do Boulevard du 

Montparnasse. FLC O1-3-650). O brasileiro afirmou ter estagiado na Rue de Sèvres durante um ano, fato 

que não consta em nenhum dos documentos do dossiê MMI revisados na FLC: “Eu, mais um húngaro e 

um francês, éramos a ponta da linha de produção, fazíamos de tudo um pouco, todo o pequeno trabalho 

[...]. Le Corbusier passava por lá umas três ou quatro vezes por semana, passava pelas pranchetas, fazia 

alguns comentários [...]” (MANGE apud GOMES DE ARAUJO, 2004, p. 34).

Além do atestado de Wogenscky, a única prova tangível do passo de Mange pelo ateliê (que po-

deria ter sido muito menor que o expresso por ele) é outra carta do “chefe de estudos” (como assinou 

Wogenscky) em 15 de dezembro desse ano. Desta vez, o francês se dirigiu enfaticamente a Mange, por 

causa de uma ausência injustificada ao escritório, cujos motivos desconhecemos142. Mesmo que nunca 

140 Não temos certeza se essas cartas a Bodiansky, diretor do ATBAT, existiram ou se Mange se enganara ao falar 
da citada resposta de Wogenscky. 
141 “[Na Cité Universitaire] havia um projeto que é uma beleza, o pavilhão da Suíça, que foi projeto de Le Corbusier. 
Eu namorei aquele edifício, era uma coisa linda, eu ia lá e ficava olhando para aquelas colunas... Esse foi um projeto 
que sempre me encantou” (MANGE apud GOMES DE ARAUJO, 2004, p. 33-34).
142 “Gostaria muito de ter notícias suas. Você está doente? O que aconteceu com você? Efetivamente, Bodiansky e 
eu ficamos chateados porque lhe confiamos um plano muito urgente e agora estamos retrasados por conta disso. 
Poderia me dizer, o mais rápido possível, se pretende continuar trabalhando conosco e, se sim, quando pensa 
voltar?” (FLC O1-3-650, tradução nossa).

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 241



tenha existido um contato entre o paulistano e Le Corbusier – fato completamente normal em uma charret-

te como a marselhesa –, Mange inaugurou um novo grupo latino-americano no ateliê, durante a era ATBAT.

Os possíveis desenhos elaborados e assinados por Mange podem ter sumido no meio 
da confusão caraterística dos primeiros dias do ATBAT: "As dificuldades na organização 
e produção da Usina Claude et Duval se refletem igualmente no projeto de Marselha, 
também pertencente ao final dos anos quarenta, no entanto, a falta de economia na 
gestão do trabalho, em uma intervenção do tamanho da Unité, tem consequências 
dramáticas em termos de tempo e custo. A gestão do Atbat, já parcialmente presente 
em Saint-Die, altamente estruturado e que tende a absorver todos os aspectos do 
projeto, influi no processo de concepção da Unité d'Habitation de Marselha, mas não 
pode fazê-lo sem problemas e de forma eficiente, sem desperdício tempo e recursos" 
(LEONE, 2013, p. 74, tradução nossa). 

Por fim, trata-se do único brasileiro cuja colaboração direta na Rue de Sèvres está atestada no papel142. 

Roberto Wakeham Dasso 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).Tabela 6: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Roberto Wakeham Dasso na Rue de Sèvres. 

DATAS
PROJETOS F M A M J

TOTAL PROJETOS 1

PLANOS

ROBERTO WAKEHAM

1948

MMI

TOTAL PROJETOS

PLANOS

1

142 Lucio Costa – que, em 1952, se deslocou à Cidade Luz, perto da sua natal Toulon – participaria diretamente no 
ateliê parisiense em qualidade de parceiro para o projeto da Maison du Brésil, na Cidade Universitária.
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Filho de arquitetos alemães estabelecidos no Peru, Roberto nasceu em Oxapampa e desenvolveu sua ati-

vidade profissional e acadêmica (pesquisa e docência) em Lima, na Escola Nacional de Engenharia. Mais 

um bolsista do governo francês em Paris, Wakeham (apud GUZMÁN JUAREZ, 2003, p. 5) declarou ter 

trabalhado no ateliê enquanto as premissas do Modulor eram implementadas, o que lhe forneceria sólidas 

bases para a composição geométrica. O foco tecnológico das investigações desse colaborador não sur-

preende ao observar a série de oito planos que elaborou para o projeto executivo da Unidade de Marselha, 

datados de 20 de fevereiro, 2 de março e 8 de junho de 1948. Todos esses planos foram registrados com 

o carimbo e numeração ATBAT. Daí as assinaturas de Georges Candilis (jovem arquiteto grego encarrega-

do de acompanhar o canteiro) e Bodiansky como revisores dos desenhos: detalhamento de corrimãos e 

curvas nas escadas em escala 1:50 – T.10.2.2., T.10.2.3 e T.10.2.1 (FLC 26270/71 e FLC 26675; Fig. 73); 

estudos na planta para o revestimento do solo de apartamentos em diferentes andares – A.1.7.1, A.1.7.2 

e A.1.7.2 (FLC 25816/17/18) – e do solo da rua interior, em goma – A.1.7.4 (FLC 25819); além de tabelas 

recapitulando as superfícies desses solos – A.1.7.5 (FLC 26436). Chama a atenção que todas as pranchas 

do capítulo “revestimentos” elaboradas por Wakeham, foram anuladas. Trata-se, por enquanto, de tudo o 

que conhecemos sobre o peruano no ateliê.

Figura 73: Prancha n. T.10.2.3, detalhe das curvas dos corrimãos nas 
escadas da Unidade de Marselha, desenhados por Wakeham, 1948.

Fonte: FLC 26271.
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Presença mexicana 

Ora pela sua condição geográfica (ponte entre as Américas do Norte e do Sul), ora pela crueza do seu 

momento histórico no decorrer das primeiras décadas do século 20 (a violenta Revolución), o caso do 

México – o outro gigante latino-americano –, no que diz respeito aos contatos dos seus jovens arquitetos 

com Le Corbusier, é singular. Embora de maneira menos intensa (o franco-suíço nunca visitou o país aste-

ca nem teve encargos ali), suas doutrinas puristas seriam ecoadas vigorosamente em projetos como as 

casas ateliê dos pintores Diego Rivera e Frida Kahlo, construídas por Juan O’Gorman em 1931, no Distrito 

Federal mexicano. À inegável associação formal externa entre essa obra e o ateliê de Ozenfant em Paris, 

que Le Corbusier tinha erigido nove anos antes, no 14e arrondisement, soma-se o emprego da primeira 

paleta cromática do franco-suíço para ligar sua arquitetura aos postulados pictóricos nacionalistas e fazer 

dessa casa um manifesto do realismo mexicano. O’Gorman, que meses depois largaria a arquitetura para 

se tornar um detrator de Le Corbusier e um dos principais muralistas nesse país, formou-se na tradicional 

Academia de San Carlos (de nítida linha beauxartiana) e não teve contato direto com o mestre. 

Em compensação, seu compatriota Luis Barragán, que possuía um diploma de engenheiro hidráulico 

pela Escola Livre de Guadalajara, viajou até a Europa, pela primeira vez, entre 1924 e 1925. Ali tirou provei-

to da sua posição privilegiada para encontrar notáveis figuras de vanguarda, entre elas Le Corbusier, cujo 

pavilhão des Temps Nouveaux tinha visitado na exposição parisiense das Artes Decorativas, em 1925. Mas 

a personalidade avassaladora do mexicano, que, como um filho pródigo, decidiu-se primeiramente por uma 

juventude longe do pai143, fez com que o encontro entre eles apenas suscitasse uma simples admiração 

pelo franco-suíço. Segundo Adrià (2013, p. 7, tradução nossa):

[…] nesse instante [Barragán] já referir-se-ia a Le Corbusier como “aquele do qual 
todos falam” [...] Por acaso, ele encarregou a um livreiro de procurar todas as publi-
cações de Le Corbusier e confessava que “admira sua arte de fixar a vida moderna e 
o espírito dessa nas telas ou na arquitetura”. Le Corbusier representa a admiração de 
Luís Barragán, o personagem com o qual identifica-se, embora nem sempre concorde 
com ele, mas que destaca como o único arquiteto que executa arquitetura moderna e 
contemporânea na França […].

143 O primeiro sentimento de Barragán sobre o mestre, influenciado pela admiração da arquitetura alemã (seu 
primeiro conceito sobre o pavilhão foi de que se tratava de um plágio aos alemães), evidenciava-se em afirmações 
como esta: “…um jornalista (grifo isso especialmente) chamado Charles Édouard Jeanneret, escreveu um artigo 
que foi um plágio verdadeiro, como posteriormente confirmou Walter Gropius para mim” (BARRAGÁN apud NOELLE, 
2004, p. 25, tradução nossa).
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Figuras 74 e 75: Cartas de Le Corbusier para Luís Barragán, com reco-
mendações e planos para acessar suas obras, 1931.

Fonte: Fundación Tapatía de Arquitectura (publicadas por NOELLE, 2004, 
p. 25).

Em visita posterior à Rue de Sèvres, em 31 de outubro de 1931, Barragán ganhou do mestre planos e re-

comendações para visitas às casas Savoye, em Poissy, e Stein, em Garches (mesmo gesto que teve com 

Dávila, no seu primeiro encontro), e indicações para chegar à Cidade Refúgio do Exército de Salvação em 

Paris (1929, Figs. 74 e 75). Porém, o projeto corbusiano mais marcante para o mexicano, no seu roteiro 

francês, foi a cobertura do apartamento do também mexicano Carlos de Beistegui, milionário e mecenas, 

na célebre avenida dos Champs Elysées (1918). Tudo mudava na percepção do jovem arquiteto:

Fui à cidade de Poissy para ver uma casa de Jeanneret, muito moderna, que me pa-
receu uma bela escultura. A paisagem interna serve como mesa verde, parecida com 
seus belos quadros. Essa arte concretiza, fixa a vida moderna e o espírito nas telas 
ou na arquitetura [...] Tenho curiosidade por saber o que ele fez para esse patrício em 
Paris. [...] Estou muito longe de compreender a totalidade do que está acontecendo. O 
passado e o presente ficam na luta. O moderno aqui vai muito rápido. Gostaria de levar 
esse espírito no meu coração e de revisar essa arte. Quando todo esse barulho estiver 
muito longe, suas ideias serão mais claras para mim. Elas poderão me servir como 
uma linha da arte, diferente daquela que já faz tempo ficou parada [...] (BARRAGÁN144 
apud RIGEN, 2000, tradução nossa).

144 “Apuntes desde París. Ideas sobre Arquitectura Contemporánea”. Texto assinado por Barragán no Hotel Concorde, 
em 3 de setembro de 1931.
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145 “Essa reflete seus encontros recentes com Le Corbusier, não apenas no resultado plástico, mas em uma nova 
maneira de organizar as plantas. Assim, apareceram grandes vitrais horizontais e janelas nas esquinas, materiais 
monumentais e elementos distintivos como o terraço-jardim, [...] a composição das fachadas recorda os edifícios 
do arquiteto franco-suíço imitados inúmeras vezes, tudo aquilo dentro de uma sobriedade singular e uma economia 
de meios. Por outro lado, a distribuição interna procura uma eficiência maior, apregoada como a ‘máquina para 
morar’, onde um conceito de vida totalmente citadino ordena os espaços e ajusta a relação entre eles” (NOELLE, 
2004, p. 26, tradução nossa).
146 “[na sua casa] à essência atemporal das fazendas na sua infância, somam-se as propostas habitacionais de 
Le Corbusier. Os muros vegetais deslizantes, no ático de Beistegui, convertem-se em paredes com vegetação 
perdurante, nas casas de Barragán. Ambos os projetos possuem o quarto sem teto, aberto para o céu, ainda que 
no México não se repete o surreal quarto escuro de Beistegui, com o seu periscópio projetando imagens de Paris 
no interior da moradia. Esse excêntrico apartamento ‘é um dos trabalhos mais paradoxais de Le Corbusier e reflete 
muitas das preocupações do arquiteto tapatio [gentilício de Guadalajara], como a luz e o percurso interno’. Do ático, 
Le Corbusier seleciona aquilo que lhe interessa enxergar, fechando o restante e tratando o terraço’ como um interior 
na contradição de ser um exterior’. Igualmente, Barragán controla as vistas, até o ponto de comprar o terreno na 
frente da sua casa para evitar qualquer alteração do céu” (ADRIÀ, 2013, p. 8, tradução nossa).

Além das notáveis obras racionalistas de sua primeira arquitetura145, as escadas sem peitoril e em concre-

to, da casa Ortega (1943), bem como a escadaria de madeira no seu próprio estúdio (1948), constituem 

os principais desdobramentos de Le Corbusier em Barragán, especificamente da reforma no apartamento 

parisiense. Não é por acaso que o mexicano adotou, como seu principal referente, o mais surreal (“excên-

trico”, em termos de Adrià146) projeto do franco-suíço nos seus anos puristas. A obra madura de Barragán 

flertaria, entre outros “estilos”, com o barroco (por conta da contribuição do pintor Chucho Reyes em 

muitos dos projetos) e com a presença austera da natureza na tradição vernácula da arquitetura mexicana.

Paralelamente, na segunda metade da década de 1940, projetava-se uma nova e gigantesca sede 

para a maior e mais moderna instituição de ensino do México, a Universidad Nacional Autónoma (UNAM), 

cujo curso de arquitetura abriu em 1943. Mario Pani, um dos poucos divulgadores do pensamento de Le 

Corbusier nesse país (fato surpreendente, se levarmos em conta que se formou como arquiteto pela escola 

de Beaux-Arts de Paris), mediante a revista que dirigia – Arquitectura México –, também coordenava a 

equipe para a concepção desse campus, pretendendo materializar os principais postulados urbanos corbu-

sianos (Cidade Radiante). Junto à primeira fase da produção de O’Gorman e à construção das obras primas 

de Barragán, o partido urbano de Pani para essa Cidade Universitária (CU) constituía uma das principais 

vias de difusão do urbanismo dos CIAM no território asteca. Pani e sua equipe venceram um concurso 

aberto com a contribuição de dois dos seus alunos na disciplina de projeto: Armando Franco e Teodoro 

González de León. Graças às ideias desses jovens, Pani ganhou um dos maiores encargos da sua carreira.
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Motivado, como muitos dos seus colegas da 35 Rue de Sèvres, pelas doutrinas corbusianas nas décadas 

de 1920 e 1930, pregadas na Escola de Arquitetura de San Carlos, agora pertencente à UNAM147 (GON-

ZÁLEZ DE LEÓN, 2006, p. 60), Teodoro González de León (México D.F., 1926 - ) se apresentou no ateliê do 

franco-suíço à procura de um estágio. Justo antes da sua viagem à França, e ainda sob a condição de es-

tudante, o mexicano e seu colega Franco conceberam aquela proposta para CU, baseada nas diretrizes de 

renovação tiradas do Plano Voisin148 e no modelo de campus pensado por Le Corbusier para a Universidade 

do Brasil, no Rio de Janeiro (LEAL, 2001, p. 23). O plano não foi executado exatamente como projetado 

pelos jovens que, por sinal, foram excluídos da equipe (LARIOS, 2009, p. 11). 

O influente arquiteto José Villagrán, padrinho de Teodoro diante da comissão para o projeto enca-

beçada por Pani (foi ele que sugeriu usar a proposta de González e Franco na projeção do campus), provi-

denciou uma bolsa com o governo francês, para ele estudar em Paris (GONZÁLEZ DE LEÓN, 1996, p. 39). 

147 “A escola de São Carlos abrigava [...] uma biblioteca maravilhosa, que [...] guardava a coleção completa de L’Architecture 
Vivante que [Albert] Morancé publicou nos anos vinte e trinta, com toda a obra de Le Corbusier (dali copiávamos os desenhos) 
[...]. Entusiasmado pelos escritos [...], sentia-me ávido por terminar a escola e trabalhar. [...]. Por volta do quinto ano, eu 
já tinha percorrido todos os textos disponíveis de Le Corbusier e, logicamente, todos os volumes publicados da Œuvre 
Complète. […] eu era um absoluto crente, aliás um fanático, de toda sua ideologia utópica e messiânica” (GONZÁLEZ DE 
LEÓN, 2006, p. 60, tradução nossa). No que tange a L’Architecture Vivante, vale a pena lembrar que Morancé agiu como 
editor em parceria com Jean Badovici, verdadeiro gestor da iniciativa. 
148 “A Cidade Universitária expressava a contradição entre a aspiração ao moderno e a representação de uma identidade 
nacional. Ali, integrou-se a interpretação local do funcionalismo corbusiano (térreos livres, colunas como princípio estrutural 
de sustentação, janelas horizontais) com o legado pré-hispânico nos corredores, escadarias e os outros elementos que 
conformam a paisagem universitária, representativa e monumental” (ADRIÀ, 2010, p. 21, tradução nossa).

Teodoro González de León 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).Tabela 7: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Teodoro González de León na Rue de Sèvres. 

DATAS
PROJETOS J F M A M J J A S

TOTAL PROJETOS 2

PLANOS

FÉRIAS

APPARTEMENT 
LC [B]

1948

CD SD

TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN

TOTAL PROJETOS

PLANOS

FÉRIAS

2
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Figura 76: Teodoro González de León e Nadir Afonso na Rue de Sèvres, 
1948.

Fonte: publicada por (GONZÁLEZ DE LEÓN, 2006, p. 62).

Ainda que a previsão era se cadastrar em Beaux-Arts (SOSA, 1995, p. 60), González fez uma troca de 

instituição de ensino, optando pela École des Travaux Publics, que oferecia um interessante curso sobre 

o concreto armado (GONZÁLEZ DE LEÓN, 2006, p. 61). Assim que desembarcado na capital francesa, 

ele começou sua campanha “evangelística” corbusiana:

149 Depoimento de González de León à autora, em 5 de março de 2013.
150 Relato paralelo em (GONZÁLEZ DE LEÓN, 1996, p. 54).
151 Três dias, segundo depoimento do próprio González a Gurria Quintana (2002-2003, p. 71). 

Uma noite, em Paris, depois de uma curta fala de iniciação, emprestei a um amigo pin-
tor, cujo quarto ficava ao lado do meu, um livro de Le Corbusier: Maneira de pensar o 
urbanismo. Ele me acordou às seis da manhã, alucinando e irritado porque nenhum dos 
planos estava sendo implementado imediatamente em todas as cidades. Isto dá conta 
da euforia que provocava em nós a ideologia do Movimento Moderno (tradução nossa).

Em Paris, o olhar do mexicano sobre a produção de Le Corbusier mudou lentamente de orientação, voltan-

do-se para obras menos puristas, como a Fundação Suíça, primeira obra que visitou na capital francesa 

(informação verbal149). Quinze dias depois de sua chegada à Cidade Luz, o candidato a estagiário aventu-

rou-se e dirigiu-se ao 35 Rue de Sèvres150, à procura do seu herói (Fig. 76):

Pedi trabalho e o obtive no dia seguinte; precisavam “nègres”, como de maneira racista 
denominou-se os estudantes, para desenvolver os planos estruturais e fui trasladado à 
seção de engenharia. Passei uma semana ali151, porque esforcei-me extraordinariamen-
te e fiz um desenho delicadíssimo das varetas da armadura de ferro dos famosos pilotis 
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do edifício [Unidade de Habitação de Marselha]. Ao ver o desenho152, transferiram-me 
à seção de arquitetura (GONZÁLEZ DE LEÓN, 2006, p. 62, tradução nossa)153.

Embora o primeiro registro de González no Livre Noir esteja datado de 4 de maio de 1948, um certificado 

emitido por Le Corbusier para “Monsieur le Directeur d’architecture de Mexico”, em 1949154, afirma que 

o jovem estagiário, ainda sem se formar como arquiteto, ingressou ao ateliê em dezembro de 1947 (FLC 
D3-18-210). Segundo esse documento, sua primeira missão no ateliê consistiu em reforçar a equipe do 
ATBAT na execução da Unidade de Marselha, reafirmando os depoimentos do próprio estagiário (GON-
ZÁLEZ DE LEÓN, 2006, p. 62). No entanto, a duração do período mudaria nos diferentes testemunhos, 
oscilando entre 18 meses (SOSA, 1995, p. 6) e 2 anos (GONZÁLEZ DE LEÓN, 2002/2003, p. 19), a partir 
de janeiro de 1948 – data em que Barragán construía sua casa-ateliê na capital mexicana. Isto contradiz a 
última das assinaturas de González no Livre Noir (em 27 de setembro de 1948, 9 meses depois do primeiro 
registro) – segundo ele, o estágio durou 11 meses mais do que o estipulado no certificado – cujo conteúdo, 
paradoxalmente, foi sugerido pelo próprio estagiário em carta de 17 de março de 1949 (FLC D3-18-206).

Além desse atestado, até hoje não encontramos nenhum traço do mexicano no dossiê de 
Marselha155, em cujo canteiro González também afirma ter agido como residente156. No entanto, o 
certificado para a “Faculdade de Arquitetura do Distrito Federal” descreve essa e outras obrigações de 
caráter técnico encaradas pelo jovem na “seção de engenharia”, isto é, o ATBAT. Enquanto González fa-
zia uma dessas visitas ao canteiro da Unité, um importante episódio para a história da arquitetura da se-
gunda metade do século 20 acontecia: o batismo, por parte de Le Corbusier, da arquitetura “brutalista”.

Duas vezes tive que levar os planos e coordenar a informação da obra [...] de Marselha, 
na qual agia como residente o meu amigo Georges Candilis. [...] No dia anterior, tínha-
mos revisado o acabamento do concreto do primeiro dos grandes pilares do térreo, no 
edifício. Parecia-nos defeituoso e groso, aguardávamos a Le Corbusier para lhe comuni-
car isso. Após uma longa e silenciosa inspeção, parabenizou com entusiasmo ao cons-
trutor: Bravo, Mione157, essa é a superfície bruta que o concreto requere” (GONZÁLEZ 
DE LEÓN, 2006, p. 67, tradução nossa).

152 Em relação ao desenho e, considerando a herança da Academia de San Carlos, cujo caráter era preeminentemente 
artístico (inscrita na tradição beauxartiana), González de León comenta: “No início dos anos 1940 tive que viver uma 
mudança no sistema de ensino do desenho – a primeira das muitas acontecidas em todas as escolas do mundo [...]. 
Desenhei a casinha da mãe de Le Corbusier, no lado de Genebra [Léman]; as casas duplas de Stuttgart; a casa Cook, de 
Paris, e a de Garches: plantas, elevações, cortes e axonometrias” (GONZÁLEZ DE LEÓN, 2006, p. 60, tradução nossa).
153 Outra versão desta, de cunho mais coloquial, encontra-se em (GONZÁLEZ DE LEÓN apud LEAL, 2001, p. 24).
154 Com o certificado, González pretendia homologar o estágio com uma disciplina sobre técnicas, obrigatória na grade 
curricular do curso de arquitetura da UNAM, que, no entanto, era sediada no prédio da antiga Escola de San Carlos. 
155 Segundo depoimento de Germán Samper à autora (em 2 de agosto de 2013), era normal que os colaboradores 
de Le Corbusier em Paris, autorizados a visitar o canteiro de Marselha, tivessem que ajudar em pequenos “bicos” 
(geralmente detalhamentos) em troca de hospedagem no logemment de fonction. Daí que não ficasse um registro 
oficial da sua participação.
156 Na revista artística e literária bimensal Le Point (1950), dedicada exclusivamente à Unidade de Habitação de 
Marselha, mencionam-se os nomes dos colaboradores vinculados a esse projeto, atualizando a lista apresentada no 
número especial – 11, 12, 13 e 14; Novembro – de L’Homme et l’Architecture (1947), jornal dirigido justamente 
por André Wogenscky. González não é mencionado em nenhuma das duas publicações.
157 Os trabalhos de concreto armado foram confiados à empresa Construction Moderne Française de Bordeaux, 
dirigida por Auguste Mione (SBRIGLIO 2013b, p. 159).
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Paradoxalmente, esse tipo de encargo não era o mais confortável para González, atraído por questões de 
caráter artístico158, segundo missiva que seu chefe lhe enviaria após o final do estágio, em abril de 1949159: 
“Parabéns pelas duas maquetes que ficaram tão bonitas. Preste atenção para não se tornar um fantástico 
desenhista, fique sério na técnica e na invenção” (FLC D3-18-211, tradução nossa). Começado em 1945, 
o projeto de Marselha – empresa de cunho preeminentemente social, do ponto de vista de González160 

– passava por sua última fase, quando se decidiam aspectos muito específicos, como as escadas de eva-
cuação (lado norte) ou as estranhas volumetrias do terraço-jardim (MONNIER, 2002, p. 56). Mesmo sem 
a participação do mexicano, a concepção do toit-jardin foi uma grande preocupação no ateliê durante sua 
curta estada161, além de uma das maiores lições por ele recebidas. Tanto a cobertura quanto a expressão 
do concreto bruto, ambas consolidadas nesta Unidade, foram paralelamente exploradas na Manufatura 
Claude et Duval em Saint-Dié (1946-1951), na região dos Vosges. 

Diante da rejeição da proposta corbusiana para a reconstrução dessa cidade por parte das suas au-

toridades (plano urbano que já incorporava um conjunto de unidades habitacionais), Jean Jacques Duval, 

amigo do arquiteto, encarregou-lhe a execução de sua usina têxtil, cuja primeira sede foi arrasada junto à 

maioria de edificações do centro histórico. Com a participação de González no projeto, a Usina Claude et 

Duval tornou-se a primeira materialização corbusiana com a contribuição de um estagiário latino-america-

no. Em palavras do mexicano, nessa, Le Corbusier “[…] passava das formas limpas e das superfícies lisas 

às formas do claro-escuro forte, massivas e de superfícies ásperas. Os críticos lamentaram-se e falavam 

da ‘crise do racionalismo’” (GONZÁLEZ DE LEÓN, 1996a, p. 154, tradução nossa). O fato de concluir a 

fábrica com antecedência à Unité também permitiu a Le Corbusier entender melhor o contexto urbano mar-

selhês e evitar uma maré de críticas ainda piores do que as descritas acima (LE CORBUSIER, 1953, p. 132). 

No volume n. V da Œuvre Complète, Le Corbusier (1953, p. 134) descrevia a usina Claude et Duval 

como uma composição musical que articula três massas principais: a “colunata” de pilotis; o paralelepípe-

do das oficinas e o terraço-jardim, com seu volume de escritórios. Essas massas, por sua vez, possuem 

três tipos de cadência: a estabelecida pelos intervalos da estrutura vertical; a trama de brise-soleils e a 

grade que sustenta o pan-de-verre. Para isso, entre agosto e setembro de 1948, González elaborou desen-

hos dos brises horizontais (prancha n. 3998 do ateliê; FLC 09544) e verticais (pranchas n. 3999 e n. 4000; 

FLC 09545 e FLC 09546), detalhes da cava – relativos à ventilação (prancha n. 4007; FLC 09554), forro 

158 Em relação ao desenho e considerando a herança da Escola de San Carlos, cujo caráter fundamentalmente artístico 
derivava de sua filiação com o ensino Beaux-Arts, cf. GONZÁLEZ DE LEÓN, 2006, p. 60. 
159 No certificado para a Faculdade de Arquitetura, Le Corbusier também falava do estagiário como alguém “que, com 
certeza, possui o talento de um bom arquiteto e de um artista de espírito moderno” (FLC D3-18-210, tradução nossa).
160 “Desde os primeiros projetos de 1915 vai se gestando esse complexo plástico-social construtivo [...]: complexo 
plástico porque a unidade está concebida como um objeto composto – isto é, como produto de um processo de 
composição – claro e diferente, disposto na paisagem sem procurar mimetismos, como um objeto criado e artificial; 
complexo social porque abriga partes das moradias, uma diversidade de instituições necessárias para uma vida 
comunitária completa e variada e às quais ele denominou como prolongações do lar – creches, clubes juvenis, 
bibliotecas, lojas, quadras esportivas, etc. – e complexo construtivo porque, para esses tipos de prédios, Le Corbusier 
propôs, desde 1914, a industrialização da construção (GONZÁLEZ DE LEÓN, 1996, p. 61, tradução nossa).
161 “Em todos os meses que passei no ateliê, a maioria das mesas de trabalho dedicaram-se ao prédio de Marselha. 
Vimos como, do lado da lousa, um maquetista gesseiro [possivelmente André Maisonnier] realizou, em escala 1:50, 
o modelo do terraço-jardim de Marselha, que sofreu inúmeras modificações” (GONZÁLEZ DE LEÓN, 2006, p. 63, 
tradução nossa).
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(pranchas n. 3984 e n. 3985 A; FLC 09524 e FLC 09525) e perfurações da laje para instalações sanitárias 

(prancha n. 3980; FLC 09520) – e de uma escada caracol que comunica as oficinas do terceiro e quarto 

andares (FLC 09543)162. Seções de fachada, também desenhadas pelo mexicano, ilustram o uso da alve-

naria rústica no pignon (fachada lateral fechada) do prédio (prancha n. 3988A; FLC 09528). Embora com 

pedra, Le Corbusier vinha experimentando o uso da alvenaria desde a construção da Fundação Suíça, no 

muro cego do seu volume mais baixo. 

Em Saint-Dié, González também configurou uma alternativa para as plantas do toit-jardin e do térreo; 

no segundo caso, a proposta do mexicano foi substituída por uma solução similar à implementada no mes-

mo pavilhão da Cité Universitaire (GONZÁLEZ DE LEÓN, 2006, p. 64). Infelizmente, apenas conhecemos a 

versão do mexicano para o terraço-jardim (Fig. 77): além de diferenças sutis na distribuição dos escritórios 

(finalmente dispostos em uma fila de cubículos servidos por um corredor), nessa aparece um volume 

independente, de planta retangular e cobertura inclinada163, destinado ao ateliê privado de Monsieur Du-

val. Mesmo que o terraço definitivo apele a recursos consolidados na série corbusiana de casas brancas 

– loggias que enquadram a paisagem circundante, vasos para plantas, bancas e pedestais de concreto 

encostados no peitoril –, esse se enriquece com novos elementos que anunciam a revolução plástica de 

Marselha: incrustações de cerâmica colorida no muro de concreto, habitáculos à maneira de ilhas e uma 

circulação perimetral, antecipando a pista de atletismo da Unité (Fig. 78).

162 Esta versão difere radicalmente de uma escada preliminar, nas pranchas n. 3882, n. 3882 B (FLC 09455A; FLC 
09455B) e n. 3883 do ateliê (FLC 09458; FLC 09459), desenhadas por González e seu colega português Nadir 
Afonso, em janeiro e abril daquele ano.
163 O diálogo entre elementos vernáculos e uma linguagem abstrata, própria da modernidade, também faz parte, 
segundo González (1995, p. 26), das intenções de Le Corbusier na casa Errázuriz, cujas formas e materiais se 
adaptam às ‘precárias’ técnicas do lugar: “Trata-se do primeiro exemplo no qual o Movimento Moderno se apoderava 
da plástica do material tradicional, ainda que explorado de maneira abstrata” (tradução nossa).

Figura 77: Prancha n. 4057, planta alternativa do terraço-jardim (escritó-
rios; sanitários); proposta de Teodoro González de León, 1948.
Fonte: FLC 09598.

Figura 78: Terraço-jardim da usina Claude et Duval em Saint-Dié, em 2014.
Fonte: a autora.
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Le Corbusier também solicitou a González para colaborar na adequação de um local parisiense para o Ma-
gasin Bally (loja de calçados de luxo), em um prédio no Boulevard de la Madelaine, projetado por Robert 
Mallet-Stevens (demolido). Sua arquitetura, cheia de detalhes “déco” (GONZÁLEZ DE LEÓN, 2006, p. 64) 
e elogiada pelo franco-suíço em uma visita ao local em companhia de González164, não apenas contrastava 
com o ascetismo próprio da primeira etapa corbusiana, mas com as radicais ideias racionalistas de Hannes 
Meyer, que o jovem tinha conhecido na capital asteca. As escassas pranchas no dossiê CD SD mostram 
massas sinuosas, mas não puramente escultóricas. Mesmo que menores – pilares com cavidades que 

constituem nichos, cadeiras para os clientes –, essas recordam aquelas de Marselha.

Por fim, em julho de 1948, González ficou responsável pela substituição da estrutura em ferro que 

suportava o pan-de-verre da sala de jantar no apartamento parisiense de Le Corbusier, corroída pela ferru-

gem durante a guerra165. O mexicano teve que se deslocar toda manhã, durante um mês, à Rue Nungesser 

et Coli166, onde, além do Corbusier pintor, descobriu a coleção de esboços de ossos e rochas – objets à 

réaction poétique – que possivelmente inspiraram as presenças plásticas do terraço-jardim na Unité de 

Marselha – “montanhas artificiais”, como as chamou seu criador. (GONZÁLEZ DE LEÓN, 2006, p. 65), e 

posteriormente convertidas em “assinatura” do franco-suíço. No Immeuble Molitor, González também 

conheceu Paul Winter, cuja conexão à Ascoral foi comentada anteriormente. 

De volta à janela do apartamento, González começou desenhando uma série de seis pranchas, da-

tadas de 25 de julho. A lâmina n. 3994 (FLC 13460A, B e C) reúne a elevação, mais a planta e um detalhe 

em corte, indicando as peças de madeira em cor amarela. Sobre uma heliografia da elevação (prancha n. 

3993; FLC 13461A e B), traços em vermelho evidenciam a composição tripartida, derivada dos parâmetros 

da série azul do Modulor167 – sistema usado rigorosamente na concepção tanto da Unité quanto da manu-

fatura e no qual nos debruçaremos nas próximas páginas (Fig. 79). De fato, o desenho foi reproduzido no 

primeiro volume de Le Modulor (LE CORBUSIER, 1950, p. 153). Por fim, um plano sem número de registro 

no Livre Noir (FLC 13458) detalha os cortes de caixilhos, tanto da porta como das janelas (com certeza, 

tratam-se dos mesmos indicados, em amarelo, no desenho anterior). 

Duas comunicações tardias de Le Corbusier com seu discípulo referem-se ao pano de vidro do apartamen-

to. A primeira, redigida em 1 de abril de 1949, dá conta da sua satisfatória adaptação ao novo elemento 

(FLC D3-18-211). Na segunda, de 15 de janeiro de 1957 (quase uma década após a chegada de González 

164 Esse comentário, além de manifestações de admiração da arquitetura românica, faz parte das raras alusões 
elogiosas de Le Corbusier a obras de autores diferentes a ele, segundo González (em depoimento à autora em 5 de 
março de 2013).
165 Curiosamente, Germán Samper, que chegou ao ateliê justo após a partida do mexicano, narra a mesma anedota, 
porém com ele como protagonista. No entanto, nenhum registro desta experiência tem sido encontrado por enquanto. 
166 González de León (1987, p. 31) dá outra justificativa para suas visitas frequentes à casa do mestre, mencionada 
linhas acima: “[…] o ateliê cresceu tanto que não era mais possível abrigar a todos os estudantes, então, decorrente 
da confiança que ele depositou em mim, eu desenhava na sua casa […]” (tradução nossa). 
167 “No seu retorno [de González] à América, em julho de 1947, as circunstâncias me permitiram atestar, bem de 
perto [...] as tarefas do meu ‘Ateliê de Construtores’. Nessa minuciosa tarefa, o emprego do Modulor pelo pessoal 
diretor e pelos desenhistas, nos trabalhos de Marselha, Saint-Dié, Bally, etc., forneceu-me muitas oportunidades 
para apreciá-lo” (LE CORBUSIER, 1953, p. 59, tradução nossa).
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ao ateliê), o ex-patrão reclamava da ineficiência do sistema: “Pensamos em você quase todos os dias 

porque o pan-de-verre que fez no meu apartamento dá muito problema para abrir e isso cria brigas entre 

a minha mulher, que quer fechar, e eu, que quero abrir” (FLC G1-11-41, tradução nossa). Em novembro 

de 1948, provavelmente motivado pela partida de González do ateliê, Le Corbusier ofereceu-lhe um curto 

manuscrito que seria reproduzido pelo próprio franco-suíço em uma das suas últimas publicações, Mise 

au Point168 (publicada postumamente, em 1966):

A linha de conduta para os jovens que hoje pressionam o revezamento dos asnos não 
me parece que deva ser a única procura de um esteticismo de moda (então fugaz), 
mas a pesquisa profunda, apaixonada, íntima, de todos os segredos do ofício, que 
permitirão construir objetos precisos e feitos de maneira exata, aptos para constituir 
ferramentas duradouras para a nova sociedade que se forma sob os olhos do mundo 
inteiro (FLC T3-2-275, tradução nossa).

168 Nessa ocasião, o arquiteto acrescentaria: “Tudo está na maneira de fazer (trabalho interior) e não na maneira 
de ser, que não interessa a ninguém” (LE CORBUSIER, 1966, tradução nossa). Também disponível em: https://
lecorbusierinpar.files.wordpress.com/2011/01/mise-au-point_franc3a7ais.pdf. Acesso em: 16 jun. 2015.

Figura 79: Prancha n. 3993, planta e elevação da modificação do pan-de-
verre no apartamento de Le Corbusier, desenhada por Teodoro González 
de León, 1948.

Fonte: FLC 13461B.
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Figura 80: Desenho de Le Corbusier, c.a. 1948. Fonte: acervo particular de Teodoro González de León.

Assim que concluído seu estágio, González voltou para o México, onde traduziu para o espanhol e dia-

gramou um documento publicado no n. 4 da revista trimestral de arte e arquitetura Espacios (janeiro de 

1951). O artigo que, além da edição mexicana, devia ganhar uma francesa no boletim da Ascoral (de fato, 

González se referia a seus autores como “um grupo de jovens da ASCORAL”), foi descrito pelo mexicano 

como “[a] resposta a uma necessidade: reunir, criticar, sintetizar e divulgar as ideias que constituem a dou-

trina da nova arquitetura [...], expostas agora de tal maneira que possam ser consideradas como ferramen-

tas vivas e precisas de trabalho” (GONZÁLEZ DE LEÓN, 1951, p. 39, tradução nossa). O projeto gráfico se 

ajusta a parâmetros corbusianos, com convenções coloridas e páginas desdobráveis, abordando assuntos 

biológicos e médicos pesquisados por Winter e ilustrados com esboços de Le Corbusier para La Maison 

des Hommes, (hoje guardados zelosamente por González, Fig. 80). Entre os desenhos, destaca-se aquele 

da jornada solar, usado na maioria das publicações da Ascoral na década de 1940 e escolhido para a capa 

da matéria, acompanhado da legenda presenteada pelo mestre como despedida, 14 meses antes, e de 

sua tradução espanhola (Fig. 81).
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Figura 81: Diagrama da Journée Solaire e nota de Le Corbusier para 
González de León, c.a. 1948.

Fonte: publicado em Espacios n. 4 (1951).

Entre os temas apresentados no artigo, estavam o mencionado sistema da respiration exacte (Centrosoyus de 
Moscou); a ventilação mediante muros neutralizantes (“sanduiche” de isolamento térmico) – implementada 
no Immeuble Clarté em Genebra (1928), na Cité de Refuge ou ainda na Fundação Suíça – e o desempenho 
técnico do brise-soleil – explicado como um pan-de-verre diafragma e ilustrado mediante uma série de riscos 
do Ministério de Educação e Saúde, no Rio de Janeiro (1936). Como coautor do artigo, aparecia Georges 
Candilis, que já estava estabelecido em Paris, após ter cuidado do canteiro de Marselha. A preparação da 
publicação, em março de 1949, suscitou uma troca de correspondência entre a Rue de Sèvres e o antigo 
colaborador, que não ocultou suas saudades do ateliê e as dificuldades para se inserir profissionalmente na 

capital mexicana169. Com esta contribuição, encerrava o vínculo de González com o Ateliê Le Corbusier.

169 “Para a parte destinada à ASCORAL, organizei como combinado embaixo, um formato menor – bolso – de 
extensão mais curta, mais direto, mais sintético e também mais barato. Mas tive dificuldades para redigir o texto 
em francês, por sinal, eu acho que isso não me concerne diretamente e então apenas lhe enviei o formato; estudei 
com cuidado o espaço ocupado pelo escrito. Espero que Candilis [grifo do autor] (que começou o serviço comigo) 
possa trabalhar nisso e fazer novamente um texto em francês com as modificações necessárias (também pode se 
encontrar, no ATBAT, ajuda para uma publicação em duas línguas: espanhol ou inglês). Assim que o senhor tiver visto 
o meu trabalho, Candilis, para quem acabei de redigir uma carta explicativa, poderá ficar com o formato pequeno e 
a tradução e encaminhar o grande formato, assim que possível, com sua aprovação, correções ou com sua rejeição. 
Também disponibilizo, para o senhor, os clichés, os desenhos e as fotos da publicação mexicana, que poderão ser 
de utilidade para o boletim da Ascoral” (FLC D3-18-206, tradução nossa). Para mais detalhes, cf. FLC D3-18-209.
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Algumas palavras sobre Medel e De la Mora

170 Salmona, que paradoxalmente não lembrava da presença de González de León no ateliê, é citado com carinho 
pelo arquiteto mexicano, referindo-se a ele como um dos colegas mais próximos da Rue de Sèvres: “[...] Lembro 
dele como alguém conversador, discutia por causa de qualquer coisa (menciono isso porque era totalmente contrário 
ao ambiente do ateliê: silêncio). [...] A arquitetura [de Salmona] é uma arte de quatro dimensões: apenas pode ser 
compreendida no tempo, o tempo que transcorre enquanto a percorremos [...]. Eu diria que se trata da ‘re-criação’ – 
a recriação poética – do seu velho mestre Le Corbusier (ignoro se Rogelio tivesse gostado dessa citação), o passeio 
arquitetônico que revela a organização e a sequência espacial” (GONZÁLEZ DE LEÓN, 2009, p. 13, tradução nossa).
171 Sobre Enrique Castañeda, a quem nos referimos na primeira parte deste capítulo, González de León (em 
depoimento à autora em 5 de março de 2013) apenas lembra tê-lo visto em Paris e o apresentado ao mestre. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).Tabela 8: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Vicente Medel, na Rue de Sèvres.

DATAS
PROJETOS M J

TOTAL PROJETOS 2

PLANOS

1948

MMI

CD SD

VICENTE MEDEL

TOTAL PROJETOS

PLANOS

2

Além de Teodoro González de León, o projeto de Saint-Dié contou com a participação de vários latino-ame-

ricanos, entre eles o franco-colombiano Rogelio Salmona170 e o uruguaio Justino Serralta, casos que trata-

remos em breve. O terceiro nome corresponde a Vicente Medel Martínez (México, 1924 -)171, estudante da 

École Spéciale d’Architecture. Por alguma razão desconhecida, González afirma ter sido o único arquiteto 

do seu país que trabalhou na Rue de Sèvres (NOELLE, 1994, p. 229). No entanto, a presença do segundo 

mexicano no ateliê se constata mediante duas entradas do Livre Noir relativas, justamente, à usina Claude 

et Duval. As pranchas n. 3978 A e B (FLC 09535), modificadas pelo próprio González e por Fernand Gar-

dien, correspondem a um esquema geral da planta de distribuição dos elevadores, além de detalhes da 

caixa do elevador, em planta e corte (a primeira versão data de 6 de junho de 1948). A segunda entrada 

de Medel, relativa a Saint-Dié, possui o número 3979, mas foi anulada e substituída por planos assinados 

por González (FLC 09519), que pode ter agido como supervisor do seu patrício. O mistério consiste em que 

os registros de planos anulados, no Livre Noir, costumavam ser barrados e ganhar a palavra “annulé” no 

próprio rótulo da prancha. Isto aconteceu com o desenho dos elevadores, mas não com a lâmina n. 3979. 
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Figura 82: Prancha A.0.3.34, planta da montagem das cofragens para a 
laje do solo artificial da Unidade de Marselha, 1948.

Fonte: Vicente Medel (FLC 25205).

Além dos desenhos de Saint-Dié, um plano para a Unidade de Marselha testemunha a favor da colaboração 

de Medel nesse projeto (evidência que, paradoxalmente, não foi encontrada para o caso de González), 

desta vez com nomenclatura ATBAT (A.0.3.34, do 5 de maio de 1948): trata-se da planta que indica a 

composição do mosaico de cofragens para a laje do solo artificial, em escala 1:50 (lances 16b ao 2; Fig. 82). 

Na contramão das lembranças de González, o dossiê marselhês possui um plano assinado por um ter-

ceiro estagiário vindo do México, Pedro de la Mora y Palomar (Guadalajara, 1907 – México D.F., 1978). 

Também assinado em maio de 1948 (dia 7), o plano está classificado com a cota A.1,0,81 do ATBAT, e 

corresponde à planta de distribuição, no primeiro andar, dos apartamentos no lance 16b, mesma seleção 

do desenho de Medel, insinuando uma colaboração estreita entre esses mexicanos (FLC 26434; Fig. 83). 

Trata-se da única prova da passagem de De la Mora, um dos maiores exponentes da arquitetura moderna 

asteca, pela Rue de Sèvres.
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Figura 83: Prancha A.1.0.61, planta do bloco 16b da Unidade de Marselha, 
no primeiro andar (disposição dos apartamentos) 1948.

Fonte: Pedro de la Mora (FLC 26434).

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).Tabela 9: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Pedro de la Mora na Rue de Sèvres.

DATAS
PROJETOS

TOTAL PROJETOS 1

PLANOS

MMI

PEDRO DE LA MORA

1948
MAIO

TOTAL PROJETOS

PLANOS

1
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2.2.3. 
Serralta: mais do que um estagiário

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).Tabela 10: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Justino 
Serralta na Rue de Sèvres. 

No inverno de 1947/1948, momento do retorno de González de León ao México, as forças tanto do ATBAT 
quanto do Ateliê Le Corbusier permaneciam focadas, justamente, nos projetos executivos para a Unité 
de Grandeur Conforme em Marselha e para a usina de Saint-Dié. Nessa mesma estação, uma excursão 
de estudantes de arquitetura montevideanos da UdR (onde Gómez Gavazzo, agora recomendado pelo 
arquiteto como possível responsável da construção da casa Currutchet, agia como docente desde 1934) 
hospedou-se na Cité Universitaire de Paris, a poucos metros da Fundação Suíça projetada por Le Corbusier. 
Esse ícone arquitetônico foi apenas do interesse de um membro da turma (a devoção pela modernidade 
arquitetônica alemã, desde a época do estágio de Gómez Gavazzo, permaneceu intacta no Uruguai), 
Justino Telésforo Serralta (Melo, 1919 – Jullonville, 2011), que fez uma série de registros fotográficos 

dos dormitórios onde os uruguaios ficaram, mas não do prédio corbusiano172 (NUDELMAN, 2013, p. 263). 

172 Vale a pena levar em conta a tese formulada por Nudelman (2013, p. 277, tradução nossa): “A visão dos 
fotogramas é aquela de um turista culto, de um passeador que, agora sozinho em Paris, registra aquilo que é alheio 
ao seu mundo e no qual, justamente, seu mundo real e cotidiano não morará. As fotografias são, literalmente, 
lembranças; apenas o que não é útil para cada dia, registra-se na película: o artístico e os amigos, ou aquilo que 
sabe que abandonará. Para que, então, fotografar a arquitetura moderna se essa já é praticada?”.

DATAS 1948
PROJETOS D J F M A M J J A S O N D J F M A M J

TOTAL PROJETOS 4

PLANOS

OUTROS DOCUMENTOS

FÉRIAS

N.Re

JUSTINO SERRALTA

PM EX 50

1949 1950

CD SD

MMI

TOTAL PROJETOS

PLANOS

OUTROS DOCUMENTOS

FÉRIAS

4
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Embora sem interesse pelas suas arquiteturas, o grupo uruguaio encontrou o célebre arquiteto na Rue 

de Sèvres. Na verdade, a entrevista obedecia a uma estratégia de Serralta para se incorporar ao ateliê, 

tramada de Montevidéu (NOGUEZ, 2010, p. 166). Um ano depois desse encontro, ele tentaria mais uma 

vez obter a vaga de estagiário, cada dia mais difícil, não apenas por conta da celebridade da Unidade de 

Marselha, mas pela ausência de Le Corbusier no escritório, decorrente dos convites recebidos para proje-

tar importantes edifícios por fora da França, como a sede da ONU, nos Estados Unidos (1947). Dessa vez, 

o uruguaio ficou em um quarto do Hôtel Pasteur, no n. 155 da Avenue du Maine (NUDELMAN, 2013, p. 

271). A segunda visita de Serralta à oficina do mestre aconteceu na companhia dos pintores Nicolas de 

Staël (amigo do franco-suíço) e de Héctor Sgarbi (patrício de Serralta):

Quando cheguei em Paris sempre quis trabalhar com ele, mas não fazia muita ideia 
da dimensão que aquilo supunha. Várias vezes eu fui no estúdio, mas Le Corbusier 
não me recebeu. [...] Esgarbi [sic] morava perto da minha casa, sabia que eu tinha 
interesse em conhecer Le Corbusier [...]. E, justamente entrei porque fui apresentado 
por Staël [...]. Lembro-me que, nessa reunião, Esgarbi [sic] lhe disse ‘Ele considera 
que você é a Meca da arquitetura...’ eu disse que era aluno de Julio Vilamajó173 e [Le 
Corbusier] respondeu-me: “Ah, grande arquiteto, [...]  fez até o impossível para de-
monstrar que aquilo que eu estava fazendo estava errado’” (SERRALTA apud NOGUEZ, 
2010, p. 166, tradução nossa).

Figura 84: Le Corbusier e Justino Serralta no ateliê da Rue de Sèvres, 
justo depois da realização do grande mural, c.a. 1948.

Fonte: publicada por (PAPILLAULT, 2011, p. 80).

173 Vilamajó foi outro relevante professor da Faculdade de Arquitetura na UdR, assessor para a construção da ONU 
em Nova Iorque graças à sua destacada produção arquitetônica.
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Pelo visto, a tática parecia não estar dando certo. Contudo, o franco-suíço chamou a sua secretária e 
pediu-lhe para incorporar Serralta ao ateliê (sem pagamento, claro), ao que ela respondeu, com surpresa, 
que seria impossível, por causa da quantidade de colaboradores na Rue de Sèvres nesse instante (mais de 
30!). Diante da insistência do chefe, o uruguaio foi adido à equipe do ATBAT que desenvolvia os sistemas 
de tubulações sanitárias da Unidade de Marselha174, sob coordenação de Bodiansky175. 

Os três primeiros registros de Serralta em relação ao dossiê marselhês datam de 3 de dezembro de 
1948 (pranchas n. T.2.3.3; n. T.2.3.4 e n. T.2.3.5  do ATBAT; FLC 26116, FLC 26117 e FLC 26118). No pri-
meiro caso, trata-se, precisamente, de uma lâmina com uma planta e dois cortes ilustrando a evacuação 
dos sanitários em áreas comuns para os lances 16c e 18 (oitavo andar); o segundo possui similar conteú-
do, mas relativo aos lances 16bis e 17 e o terceiro à evacuação dos toaletes no centro de juventude. A 
série inaugura um extenso conjunto de planos176 que dá conta do papel transcendente de Serralta nessa 
etapa da Unité. De fato, sua colaboração para o edifício marselhês pode ser considerada como a primeira 
duradoura e contínua entre os latino-americanos (excetuando o Plano de Buenos Aires desenvolvido pelo 
Grupo Austral, desconsiderada por nós por conta de suas vicissitudes e pelo fato de estar longe da Rue 
de Sèvres), abrangendo um período de 19 meses que se encerrou em junho de 1950, data do retorno de 

Serralta a Montevidéu177.

Um terraço mediterrâneo

Após duas semanas como membro do ateliê, “Justin” assumiu o comando de um dos capítulos mais 
importantes do projeto executivo da Unidade de Marselha que, apesar de ter se iniciado sua execução 

(a primeira pedra foi deposta em outubro de 1947), ainda tinha aspectos por resolver:

Um dia, apresentou-se Le Corbusier e me disse: “Bom dia, você vai se encarregar do 
terraço de Marselha”. Já havia um desenhista trabalhando nisso; perguntei [a Le Cor-
busier] o que acontecia com esses desenhos, e ele me falou: “Jogue fora todos esses 
papéis que ele fez e comecemos a trabalhar no projeto do terraço”. Também trabalhei 
na mobília para Marselha, à qual eu contribuía e transmitia algumas coisas, mas foi 
principalmente no terraço de Marselha que trabalhei bastante tempo (SERRALTA apud 
NOGUEZ, 2010, p. 167, tradução nossa).

174 Outra versão do depoimento fornece mais detalhes deste encontro: “[...] esteve aí, durante um ano, [...] 
desenhando tubulações de merda e todas as instalações sanitárias, tudo o que fosse técnico e aí me relacionei com 
um grande engenheiro (Bodiansky) que, um dia, depois de um ano e meio, me disse: começaremos a lhe pagar; 
na terceira ocasião não foi ele, mas Le Corbusier que disse: começamos a lhe pagar; mas se já recebo um salario, 
chamou à sua secretaria e era o russo que estava me pagando porque percebeu que eu estava muito [magro]” 
(SERRALTA apud NUDELMAN, 2013, p. 281, tradução nossa).
175 No seu depoimento a Noguez (2010, p. 166), Serralta, com certeza, enganou-se, pois se referiu a Wogenscky, e 
não a Bodiansky, como “[...] um grande engenheiro, eu o amava porque era um russo com muita qualidade, tratava-
me com muito carinho” (tradução nossa).
176 A partir das nossas pesquisas, determinamos que o número correspondente de planos desenhados por Serralta 
para o dossiê MMI é 73, todos incluídos no volume 2 (anexos) deste trabalho.
177 A carência de registros relativos a janeiro, fevereiro e julho de 1949, bem como a fevereiro e maio de 1950, deve 
obedecer ora ao extravio de documentos, ora às férias, ora a incapacidades do uruguaio por problemas de saúde 
(sabemos que ausentou-se do ateliê em abril de 1950, segundo carta de Le Corbusier demandando um certificado 
médico; FLC G3-15-395).
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A originalidade da unidade no Boulevard Michelet (local definitivo de prédio; daí a nomenclatura MMI para 

o dossiê) consistia na projeção dos espaços coletivos na cobertura, ultrapassando a noção do toit-jardin 

como espaço de contemplação da geografia (colinas de Marseille-Veyre, onde posteriormente preten-

dia-se executar um plano urbano de Le Corbusier) e do litoral mediterrâneo, ou, apelando ao aforismo 

corbusiano de 1923, como jogo sábio, correto e magnífico de volumes reunidos sob a luz (Fig. 85). O pro-

grama da cobertura, em Marselha, incluía, além do berçário e da sala de “jogos calmos”178, uma academia 

de ginástica e quartos técnicos (elevadores179, caixa d’água e chaminés180). Atividades de lazer ao ar livre 

(“cultivo do corpo e do espírito”) – trilha de cooper, teatro ao ar livre e uma piscina para as crianças – 

também estavam previstas181.

Figura 85: Terraço-jardim da Unidade de Habitação de Marselha, em 2013. Fonte: a autora.

178 “Já em 8 de Janeiro de 1949, sob orientação de Le Corbusier, Serralta ensaia o que será uma ‘sala para jogos 
calmos’ [FLC 26519]. A laje que constituía anteriormente um pórtico, junto à zona sul e à área de recreio para 
crianças, ganha a espessura de um piso, com acesso através da rampa. A rampa, que Serralta desenha com base 
na indicação que Le Corbusier lhe fornece, junto à borda superior de um desenho de 12 de Janeiro, é aumentada em 
dois lanços, até chegar à cota 57,29 metros. Na realidade, trata-se de uma arquitetura suspendida, e assume-se 
como duas lajes, elevadas em relação ao solo, assentadas sobre pilares distanciados cerca de 4,19 metros entre si. 
Entre a primeira e a segunda laje, são colocadas uma série de paredes de acordo com o conceito de ‘planta livre’, 
delimitando um espaço dedicado aos mais pequenos” (SEQUEIRA, 2008, p. 72).
179 “Num desenho de 18 de dezembro de 1948 [FLC 26539], a forma do elemento do toit-terrasse que contém os 
ascensores é simplificada por Serralta: torna-se um elemento paralelepipédico em que a altura é a mais significativa 
das dimensões, constituindo a arquitetura – também ele recorrendo a vestígios do passado para criar agora um 
novo objeto. [Nessa data] é iniciado um conjunto de onze desenhos sob a orientação de Le Corbusier, executados 
pelo seu colaborador Justino Serralta” (SEQUEIRA, 2004, p. 68).
180 “[...] depois de uma hesitação entre a superfície arrancar a partir do pedestal de uma forma cilíndrica (como 
se tem vindo a propor até o momento), ou cônica (com a base coincidente com a superfície do topo do pedestal), 
numa nota à direita da folha de um desenho de Serralta de 25 de Janeiro, é proposta uma forma gerada por três 
cones invertidos. Sobre o volume é colocado um plano superior, distanciado alguns centímetros, de modo a que o 
ar possa ser expelido pelo espaço sobrante entre os dois” (SEQUEIRA, 2008, p. 76).
181 "O termo escola não se limita apenas ao espaço classificado desse jeito, mas a todo o espaço ou elemento apto 
para gerar uma situação na qual a criança possa imaginar, brincar e, consequentemente, aprender. ‘L’école’ se 
desenvolve em dois níveis superpostos, relacionados fisicamente. Ambos os lugares, embora tivessem condições 
físicas muito diferentes, são lugares flexíveis que fornecem liberdade à criança, que pode percorrê-los com 
liberdade, experimentá-los e conhecê-los" (LACOMBA MONTES, 2015, p. 1119, tradução nossa).
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182 “Acreditamos que a finalização da cobertura [...] da Unidade de Habitação de Marselha inicia uma mudança na 
expressão arquitetônica de Le Corbusier. Ali, ele conseguiu uma bela execução com a plasticidade do concreto, 
gerando novas formas curvilíneas, volumes escultóricos e uma variedade infinita de alienamentos. O cubo e o 
prisma, da mesma maneira que os planos horizontais e verticais, brincam com a luz; eles são acrescentados pelas 
variações temáticas geradas pelos planos e pelos volumes curvos” (PÉREZ CHANIS, 1996, p. 48, tradução nossa).
183 “A 20 de janeiro de 1949 surge um desenho igualmente executado por Serralta [FLC 26520; Fig. 86], onde este 
ensaia a constituição das montanhas que, em alguns casos, eternizou em algumas das suas obras escritas –, o 
espaço da cobertura era destinado às atividades de ócio, que se desenrolavam ao ar livre, e também nos paquetes 
havia que expelir ar através de engenhos mecânicos, em tudo semelhantes a estes que, através de Serralta, Le 
Corbusier registra agora no artificiais. Estuda-se a hipótese de conformarem um espaço habitável, sobre o qual 
seria colocada terra e um manto vegetal” (SEQUEIRA, 2008, p. 75-76). Sobre o mesmo desenho de 20 de janeiro, 
Lacomba Montes (2015, p. 1128, tradução nossa) aponta: "A rampa de concreto que comunica a planta inferior 
com a cobertura se converte em outro elemento lúdico para as crianças. O plano inclinado emerge da sala de jogos 
na planta 17 e é uma brecha que atravessa o solo para o céu, as nuvens, o sol e as montanhas. Essa mesma rampa 
continua ascendendo para a creche construída sobre a poça d’água no teto. Elevam-se por ela para malharem no 
terraço, brincam no túnel, escalam pelas rocas artificiais e deslizam-se pelo plano inclinado".
184 Cf. DAZA CAICEDO, 2014, p. 304.
185 Cinco pranchas com registro no Livre Noir dão conta deste aspecto: n. 4127 (composição do revestimento do solo 
do térreo, no espaço exterior entre pilotis; FLC 09655); n. 4129, n. 4129A (detalhamento de respiradouros da cava; 
FLC 09656, FLC 09657 e FLC 09658) e n. 4130 (laje sobre subsolo; FLC 09659). O respiradouro, em si, ganhou mais 
um desenho de Serralta (n. 4131, “prise d’air pour gropues ‘Neu’”, FLC 09660), em 28 de dezembro daquele ano.
186 A creche de Marselha obedecia às teorias pedagógicas criadas por Célestin Freinet: "[Freinet] propõe a Le 
Corbusier a introdução de oficinas dedicadas ao trabalho manual [...] um conceito de salas de aula mais inovador, 
quebrando a ideia de sala tradicional com escrivaninhas individuais. Segundo as palavras do pedagogo, essa 
maneira de construir estava-se expandindo cada vez mais, suas técnicas de trabalho já tinham ultrapassado sua 
fase experimental e entrado em ação. [...] Nesse período de idas e voltas, o programa docente projetado na planta 
n. 17 da Cité Radieuse ira se modificando para atender às diversas particularidades" (LACOMBA MONTES, 2015, 
p. 1112, tradução nossa).
187 BUKOWSKA, 2005; SEQUEIRA, 2005; SEQUEIRA, 2008.

Efraín Pérez Chanis, colaborador panamenho que chegaria à Rue de Sèvres quatro anos depois e teste-

munharia a mise au point do terraço de Marselha, descreveu esse episódio como o ponto de transição da 

plástica corbusiana182, determinado pela complexidade volumétrica das massas projetadas183 (habitáculos, 

espaços técnicos e “montanhas artificiais”; Fig. 86). Falou-se, anteriormente, da concepção paralela da fá-

brica de Saint-Dié – o outro grande canteiro do ATBAT à época – e da importância do seu terraço na explo-

ração, não apenas dessa linguagem preeminentemente escultórica (que atingiria seu zênite em Marselha), 

mas da contemplação seletiva da paisagem afastada. Essa escolha, como desdobramento das vivências 

de Charles-Édouard Jeanneret em Delfos e Eleusis (templo de Apolo), em 1911, tem sido apontada por 

outros pesquisadores184. Serralta também teve uma participação no dossiê CD SD, ainda que relativa a 

detalhes muito específicos, principalmente seções da ventilação do subsolo e pavimentação do térreo185, 

datados de 25 de julho de 1949 (sete meses depois de iniciar atividade na Rue de Sèvres). 

Ora, a maior diferença entre as coberturas da Claude et Duval e da Unidade de Marselha era seu caráter: 
público, no segundo caso. Por volta de 1948, o terraço-jardim marselhês era motivo das maiores críticas 
por parte dos detratores de Le Corbusier, registradas por ele mesmo no Cahier de la Recherche Patien-
te n. 3, que consagrou às creches186 desta e outras unidades: “Les maternelles vous parlent” (publicação 
póstuma; 1968, p. 76). Décadas depois, várias pesquisas187, entre essas a de Marta Sequeira (2008), 
apontaram não apenas para a dimensão cenográfica do terraço, mas para o teto como lugar de intensidade 
urbana; uma ideia que vinha sendo meditada pelo arquiteto desde 1929, na palestra “Une cellule à échelle 
humaine”, proferida em Buenos Aires. Por cima da estética do prédio, e apesar das queixas dos defensores 
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O trabalho de Serralta, no que diz respeito ao toit-jardin, prolongar-se-ia, pelo menos, até maio de 1950, 
como registrado pelas pranchas que competem, principalmente, à execução do berçário188 e da acade-
mia. O segundo espaço, caraterizado por sua inusitada forma de quilha, remete à linguagem maquinista 
procurada pelo arquiteto desde a década de 1920, quando expunha sua fascinação pelos navios: além do 
esquema funcional (organização em células para maior aproveitamento da superfície projetada), vigias, 
chaminés e, neste caso, a horizontalidade da composição, remetem à estética naval. Disto dão conta as 
fachadas e cortes elaborados por Serralta, onde percebe-se também o cuidado na disposição dos panos 
de vidro189. A própria Sequeira (2008, p. 68) reconstrói minuciosamente o processo de evolução da pro-
posta, a partir dos citados desenhos, advertindo:

Nas margens das folhas surgem diversas anotações, à grafite, elaboradas por Le Cor-
busier – sempre que este não se encontra satisfeito com o resultado final, ou sempre 
que o desenho lhe sugira uma ideia melhor. No mesmo desenho, ou iniciando outro, 
Serralta procura seguir as suas indicações à risca. Este processo torna-se muito pro-

188 Cf. FLC 25253; FLC 26544; FLC 26519; FLC 26441.
189 Cf. FLC 26439; FLC 26077; FLC 26443. 

Figura 86: Creche no terraço jardim da Unidade de Marselha; esboço da 
seção pela rampa, estudada por Justino Serralta, 1949.

Fonte: FLC 26520.

da paisagem mediterrânea, a polêmica iniciada pelos diferentes atores locais teve sua origem justamente 
no receio de os moradores mudarem sua vida cotidiana após a imposição de equipamentos coletivos para 
a realização de algumas dessas atividades.
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veitoso, permitindo a Le Corbusier alguma distância relativamente ao projeto, e, assim, 
o “efeito surpresa” que só um esboço executado por mãos alheias pode oferecer. [...] 
a ação de Serralta representa o movimento próprio que o projeto adquire espontanea-
mente quando Le Corbusier desenha, e este torna-se intermitentemente espectador 
– quando observa com curiosidade a evolução aparentemente voluntária do projeto –, 
e ator – quando intervém no sentido de alterar o curso natural dos acontecimentos, 
impondo as suas considerações.

Não menos importante foi a contribuição de Serralta no detalhamento das células de habitação, cujo corte 
complexo (apartamentos duplex servidos apenas por oito ruas-corredor a diferentes níveis) pretendia a 
máxima eficiência no uso das superfícies e, por sua vez, garantia o banho de sol a, pelo menos, duas das 
fachadas, através do esquema de appartements traversants. Serralta foi responsável pela elaboração de 
rascunhos e desenhos definitivos de plantas190 (indicando a distribuição dos tipos diferentes de apartamen-
to) e seções, detalhamento de banheiros191, descrição da marcenaria192 e móveis planejados193. Ele tam-
bém fez tarefas menores como modificações no sistema de circulações verticais (detalhamento de pontos 
de partida dos elevadores194; às escadas externas em concreto sobre a fachada norte195) e à nomenclatura 
geral de células e portas196. 

Como dado anedótico, vale a pena apontar um marcante encontro artístico197 acontecido na pri-
meira visita de Serralta e sua família ao canteiro da Unidade de Marselha (canteiro cuja programação ele 
mesmo preparou em 1 de janeiro de 1950198), quando Le Corbusier convidou Pablo Picasso – que também 
compareceu ao CIAM VII – ao já célebre edifício, em setembro de 1949 (fato registrado por uma sequência 

fotográfica – Figs. 87-91 – e narrado pelo próprio uruguaio199).

Com a chegada da década de 1950, iniciou-se uma intensa atividade no ateliê parisiense relativa à projeção 

de outras unidades habitacionais, sob encargo do MRU. Uma das únicas quatro unidades construídas na 

França foi a Maison Radieuse de Rezé-les-Nantes (1950-1952), vilarejo na periferia da cidade mais impor-

tante da Loire Atlântica e cujo papel na produção corbusiana abordaremos no caso de Pérez Chanis. Serralta 

esteve envolvido na primeira fase desse projeto; porém, sua colaboração foi completamente esporádica e 

190 Cf. FLC 26415B; FLC 26415C; FLC 26417.
191 Cf. FLC 29360; FLC 26500; FLC 26501.
192 Cf. FLC 27124; FLC 27125.
193 Cf. FLC 26476; FLC 30755; FLC 25654.
194 Cf. FLC 25264A e B; FLC 25265A e B; FLC 25266A e B.
195 Cf. FLC 25233.
196 Cf. FLC 25248; FLC 25648.
197 O vínculo entre Serralta e Le Corbusier ultrapassaria o campo estritamente arquitetônico, atingindo a pintura – 
atividade que também fez parte de atuação posterior do uruguaio: “Le Corbusier pintava de manhã e, à tarde, ia 
ao ateliê. Em um momento específico não foi mais ao estúdio. Quando comecei no serviço, a senhora Wogenscky 
tinha que convencê-lo para ir fazer arquitetura, pois estava fazendo pintura e mais nada. Ele convidou-me, 
particularmente, duas ou três vezes, à sua casa porque sabia que eu tinha interesse” (SERRALTA apud NOGUEZ, 
2010, p. 167, tradução nossa).
198 Cf. Documento n. A48 do ATBAT (FLC 25371).
199 “[…] Le Corbusier chamou-me um dia e disse: ‘Você nunca foi a Marselha, tendo trabalhado tanto nisso [...]’ e 
deu-me um bilhete para ir a Marselha um dia x. Eu não tinha ido nunca e quando cheguei, de manhã, Le Corbusier já 
estava ali e Picasso chegou. Convidou-me porque era o único que falava espanhol no ateliê [errado] e passei todo o dia 
com Picasso. Ao final, queriam me fazer cantar um tango” (SERRALTA apud NOGUEZ, 2010, p. 167, tradução nossa). 
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Figuras 87 e 88: Visita de Pablo Picasso ao canteiro da Unidade de 
Habitação de Marselha, com presença de Justino Serralta, 1949.

Fonte: acervo particular família Serralta-Stirling.

nada teve a ver com o terraço-jardim dessa unidade, que tornar-se-ia célebre por conta da participação de 

Iannis Xenakis, o engenheiro grego, na composição da creche. 

Numeradas com cotas alternativas do Atelier Le Corbusier, as pranchas assinadas pelo uruguaio em 

junho de 1950 (último mês de sua estada em Paris) correspondem às fachadas oeste (prancha 0.0.23; FLC 

01705), leste (prancha 0.0.22; FLC 01700), norte e sul (prancha 0.0.24; FLC 01529), em escala 1:100. Além 

disso, elaborou uma perspectiva exterior (prancha 0.0.26; FLC 01706; Fig. 92) e dois cortes transversais 

(prancha 0.0.25; FLC 01532), ambos baseados em rascunhos de março daquele ano (pranchas 0.0.9 e 0.0.5; 

FLC 01702 e FLC 01522). O elemento em comum entre ambos os desenhos: a composição a partir de bri-

ses (nesse momento redondos) que configuram as loggias. No caso da perspectiva, percebe-se um prédio 

menos profundo (o baseamento do edifício e seus pilotis monumentais); os cortes preparatórios (4) de duas 

seções transversais gerais, elaborados em março, também ilustram unicamente a parte baixa do prédio.

INGRID 
QUINTANA GUERRERO266



Figuras 89 e 90: Visita de Pablo Picasso ao canteiro da Unidade de 
Habitação de Marselha, com presença de Justino Serralta, 1949.

Fonte: FLC/ADAGP.

Figura 91: Visita de Pablo Picasso ao canteiro da Unidade de Habitação 
de Marselha, com presença de Justino Serralta, 1949.

Fonte: FLC (publicado por AHRENBERG; COHEN, 2013, p. 85).
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Figura 92: Prancha n. 0.0.26, Unidade de Habitação de Rezé-les-Nantes, 
perspectiva exterior elaborada por Justino Serralta, 1950.

Fonte: FLC 01706.

Figura 93: Unidade de Habitação de Rezé-les-Nantes, vista externa do 
ponto de vista do desenho de Serralta, 2013.

Fonte: a autora.
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Serralta e outros programas

A intensidade da participação no dossiê de Marselha, bem como as contribuições em projetos do ateliê 
além da questão habitacional, dão conta da confiança depositada em Serralta, por Le Corbusier. De fato, a 
escolha do franco-suíço por dividir com um número reduzido de colaboradores seu encontro com Picasso, 
em setembro de 1949, evidencia que Serralta, o primeiro latino-americano a ultrapassar o ano contínuo 
ao serviço do ateliê, usufruía de um lugar privilegiado na Rue de Sèvres. Por sua vez, o pintor espanhol 
era uma das figuras maiores da arte que mantinham trocas com Le Corbusier desde a década de 1920, 
quando as ambições dele como pintor eram maiores do que sua vontade de fazer arquitetura. O pavilhão da 
Synthèse des Arts Plastiques, onde fornecer-se-iam condições arquitetônicas para a livre ação de pintores 
e escultores, bem como espaços para a exposição de grandes obras pertencentes a acervos estrangeiros, 
contaria com duas propostas: a primeira delas – Projet A –, muito mais simples e econômica, apelaria a 
uma estrutura de madeira. A segunda, chamada pelo arquiteto de Projet B, era, na verdade, um aprimo-
ramento da anterior, com configuração flexível (eco das pesquisas ao redor dos museus de crescimento 

ilimitado) e estrutura metálica, aplicando patentes desenvolvidas pelo escritório de Jean Prouvé.  

Figura 94: Pavilhão da Porte Maillot, plano e fachadas do pavilhão E, escala 
1:50, desenhados por Justino Serralta, 1950.

Fonte: FLC 18194.

200 Cf. FLC J1-5-149/158 (dossiê “Paris Porte Maillot Jean Prouvé”).

Em janeiro de 1950, faltando apenas seis meses para sua partida do ateliê, Serralta ficou responsável por 
esse dossiê, como testemunha sua carta para Prouvé em 27 de abril de 1950, demandando o encaminha-
mento de informações requisitadas200 (FLC G3-15-456). No entanto, as datas dos planos elaborados pelo 
colaborador de Montevidéu oscilam entre 23 de janeiro e 21 de março. Os sete planos são indispensáveis 
para observar as formas inusitadas do teto (bem como uma prancha especial explicando seu desenvolvi-
mento, na seção; FLC 18167): espessas vigas inclinadas suportadas por pilares em “V”, formando uma 
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sequência de guarda-chuvas. Inicialmente, Le Corbusier previa um percurso por vários pavilhões com 
qualidades espaciais diferenciadas, começando pelo apêndice que abrigaria o hall de acesso, desenhado 
por Serralta em 19 de janeiro (FLC 18194; Fig. 94); em mais duas pranchas com plantas e seções dos 
pavilhões A (FLC 18175) e B (FLC 18176), datadas de 1 e 2 de fevereiro. A planta de situação traçada pelo 
uruguaio em 21 de março (FLC 18170), portando o número 4190 do Livre Noir, é esquemática demais e não 
permite enxergar os vazios entre as massas; somente percebe-se o contorno da intervenção. Esses dados, 
em compensação, são visíveis na planta do conjunto n. 4189 (FLC 18161A e B). Apesar do projeto PM Ex 
50 não ter sido construído, ele constituiu uma experiência relevante na Rue de Sèvres, ao fornecer as bases 
para propostas de programa similar surgidas nos últimos anos do ateliê: o Palácio de Exposições Ahrenberg, 
em Estocolmo (1962) e o Museu Heidi Weber, em Zurique (iniciado em 1963 e finalizado após a morte do 
arquiteto). Mas trata-se de matérias que abordaremos em uma instância posterior.

No momento da partida de Serralta para o Uruguai, uma das obras primas de Le Corbusier começava 
a ser projetada: a capela de Notre-Dame du Haut, em Ronchamp, reconstrução de um eremitério e verda-
deira tentativa, não apenas de síntese artística da própria produção corbusiana (porta esmaltada e vitrais 
contribuem ao drama da luz no interior do recinto), mas da “ressonância do lugar”, mediante o apelo a for-
mas bizarras que visam a compenetração do objeto arquitetônico com seus quatro horizontes. André Mai-
sonnier, colaborador francês originário dessa região (Franche-Compté), dedicou-se de maneira exclusiva não 
somente ao desenvolvimento do dossiê executivo, mas à criação escultórica (na pirâmide do setor leste). A 
complexidade tanto da volumetria, na igreja encarregada pelas freiras Clarissas, quanto da fenestração da 
sua fachada, exigiu a realização de uma maquete. Embora nenhum registro suporte sua afirmação, Serralta 
declarou que ele também trabalhou na elaboração do modelo (SERRALTA apud NOGUEZ, 2010, p. 168). 

Tratar-se-ia da última contribuição, pelo menos presencial, do uruguaio no ateliê (Fig. 95).

Figura 95: Maquete da capela Notre-Dame du Haut, em Ronchamp, c.a. 
Foto de Justino Serralta, 1950.

Fonte: CDI IHA (publicada por NUDELMAN, 2013, p. 254).
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O Modulor ou um epílogo uruguaio

Com a chegada do primeiro filho, Charles, Serralta e sua família decidiram retornar ao seu país, recusando 

o convite de Le Corbusier para acompanhar um dos canteiros de Chandigarh – cujo planejamento consti-

tuiria a maior empresa da Rue de Sèvres na segunda metade da década de 1950 –, mesmo pelo dobro do 

salário. No Uruguai, empregou uma ferramenta corbusiana de composição que, junto a Maisonnier, ajudou 

a desenvolver: o Modulor, baseado na série de Fibonacci e implementado nos elementos arquitetônicos e 

mobiliário da Unidade de Marselha, na disposição dos cartazes e telas que iriam ser expostas no pavilhão 

da Porte Maillot, e nas fachadas de Ronchamp (altura padrão de 4,52 m, isto é, dois trechos de 2,26201). 

O Modulor é produto de pesquisas desenvolvidas por Le Corbusier desde 1935 e assumidas pela Ascoral, 

em 1945; uma patente que ganhou elogios até de Albert Einstein e que tentava fugir da abstração própria 

do sistema métrico decimal, ao se basear em um homem francês padrão, de 1,75 m de estatura (depois 

adaptado à meia inglesa, 1,83 m). A ferramenta não cessaria de ser aperfeiçoada mesmo após sua publi-

cação. Os avanços foram apresentados em um volume homônimo, de 1950, e na Triennale de Milano, no 

ano seguinte. Serralta (apud NOGUEZ, 2010, p. 166) narrou sua contribuição nesse processo:

Trabalhamos na descoberta do Modulor geométrico; foi mediante um desenho que nos 
forneceu Le Corbusier, e era um traçado cheio de linhas que nos deu para ver se era 
do nosso interesse. Um dia eu disse a Maisonnier, olhando para o desenho: “Acho que 
descobri o traçado” e ele respondeu: “Vamos conferir”. Eu lhe falei: “Olha, deve ser um 
triângulo 3, 4, 5... Então um dia que Le Corbusier caminhava, indo embora, fiquei do 
seu lado e lhe disse: “veja, acho que temos o traçado definitivo”, então pegou o meu 
papel e, como sempre, botou-o no seu bolso. No dia seguinte, ele disse para mim: “efe-
tivamente descobriram o traçado Modulor”. Eu fiquei encantado porque ele disse que 
tratava-se do segundo, o Modulor 2 [...]. Assim que descoberto, fizemos vários traça-
dos reguladores com ele e, na verdade, [...] esse traçado é mágico (tradução nossa). 

Nesse segundo volume, subintitulado “La parole est aux usagers”, Le Corbusier (1955) incorporou um 

primeiro desenho de Serralta (Fig. 96), elaborado em 1948 (dezembro seria, a partir das nossas pesqui-

sas, o único mês possível). Já instalado em Montevidéu, ele seria contatado pelo mestre em 8 de feve-

reiro de 1952, solicitando encaminhar aqueles rascunhos miraculosos202. A efusiva resposta de Serralta 

201 Com certeza, Serralta ignorava os conflitos entre as autoridades alemãs e a Rue de Sèvres, durante a projeção 
da Unidade Habitacional em Charlottenburg (ver seção dedicada a Augusto Tobito, no capítulo 3 deste trabalho), ao 
afirmar: “[...] quiçá foi na evolução (ou involução, para outros) das Unités d’Habitation, onde surgiu a crise do 226. 
Depois da Unité de Marselha, seguem a de Rezé, Berlim, Briey-en-Forêt, Meaux e Estrasburgo. Paulatinamente, o 
inicial espaço duplo de Marselha se reduz até uma simples citação sem sentido, uma relíquia do modelo original, e 
Le Corbusier foi obrigado a passar ao 250” (DE CÁCERES, 2004, p. 174-175, tradução nossa). 
202 “Publiquei um segundo livro intitulado ‘MODULOR 2’. Forneça-me sua documentação sobre os traçados 
reguladores e o Modulor, se existem relações entre eles. Por outro lugar, aquilo que eu não use no livro será 
transferido a Madame Chastenet para sua revista ‘Formes et vie’. Ela concordará. Não me faça esperar pelo 
‘Modulor 2’”. (FLC F1-17-92, tradução nossa). A revista chegou bem a seu destino segundo resposta de Serralta a 
Le Corbusier em 6 de fevereiro de 1952 (FLC F1-17-91).
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(de 4 páginas! FLC R3-3-448/449), redigida em 18 de julho, além da sua aceitação em colaborar na edição 

de Le Modulor 2203, expressava a sua gratidão pelo encaminhamento de um exemplar de Le Modulor 1 

com dedicatória (Fig. 97) e oferecia sua colaboração para traduzir o volume anterior204. 

Figura 96: “Carré 1, 2, 3, 4, 5”, desenhado por Serralta e Maisonnier, 
c.a. 1948.
Fonte: publicado por (LE CORBUSIER, 1955).

Figura 97: Exemplar de Le Modulor v. 1 assinado por Le Corbusier para 
Justino Serralta, abril de 1950.
Fonte: acervo particular família Serralta-Stirling.

203 “De modesto desenhista em Paris, passei a ser um delegado do 35 rue de Sèvres em Montevidéu. É uma 
responsabilidade muito pesada. Perceba-se que o título de delegado foi me conferido sem uma palavra da minha 
parte” (FLC R3-3-448, p. 2, tradução nossa).
204 Uma segunda carta de Serralta, de 30 de março de 1953 (FLC F1-18-67), expressa que o uruguaio se entregou 
à tarefa de sintetizar as informações produzidas com Maisonnier, lamentando-se não somente pelo atraso no 
encaminhamento, mas pelo estado incompleto dos desenhos.
205 Com certeza o arquiteto se enganava, ao dizer que Serralta saiu da Rue de Sèvres em junho de 1950.

O primeiro esquema foi chamado por Serralta de “Carré 1, 2, 3, 4, 5”. Mais tarde, esse ganharia o nome 

Tetrator, inspirado na figura pitagórica do tetraktys e constituiria a base para as pesquisas de Serralta 

visando seu próprio sistema de relações cósmicas intitulado El Unitor (NUDELMAN, 2011). A capa do 

segundo volume também corresponde a um esquema feito pela dupla Serralta-Maisonnier (Fig. 98). Esse 

traçado, que também aparecia no meio do painel que Le Corbusier expôs na Triennale, era qualificado por 

ele mesmo como “[...] traçado geométrico descoberto em 1951205 [...] por Justin [sic] Serralta, uruguaio, 

e Maisonnier, francês. [O traçado] aporta sua satisfação intelectual e artística plenas” (LE CORBUSIER, 

1955, p. 34, tradução nossa).
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A descoberta dos colegas faria com que o célebre arquiteto, no livro, não poupasse elogios para seus pupi-

los206. Serralta, interessado nas relações geométricas em expressões culturais ancestrais (principalmente 

em templos da Antiguidade) desde antes de se incorporar à Rue de Sèvres, foi fundamental para a mise 

au point do Modulor, que retomava o côvado egípcio (LE CORBUSIER, 1955, p. 49). A série de esboços do 

uruguaio, que aparece com os números 15, 16, 17 e 18 na edição de 1955 (Fig. 99), revela um caráter mais 

pessoal de Serralta207, expresso no quadrado que inscreve um homem (ou, em palavras de Le Corbusier, 

o quadrado da mulher) de 1,83 m. Por sua vez, na página n. 63, o arquiteto mencionava os rascunhos dos 

seus desenhistas, de novembro de 1950, data em que Serralta já não estava no ateliê. Embora exista a 

possibilidade de que se trate de um erro do franco-suíço, ele podia estar se referindo a traços que Serralta 

encaminharia do Uruguai, alguns deles relacionados com suas próprias (Fig. 100). Contudo, isto apenas 

aconteceria em 1951, o que reitera o esquecimento do mestre.

Figura 98: Capa de Le Modulor 2 com desenho de Justino Serralta, c.a. 
1948.

Fonte: publicado por (LE CORBUSIER, 1955).

206 Nudelman (2011) identificou as associações seguintes: “foi pela graça das musas, cujas asas tinham acariciado 
a frente desses dois jovens: Justino Serralta, uruguaio, e Maisonnier [...]. Para que as testas tremam sob a carícia 
da asa das Musas, precisava-se que eles estivessem debruçados nos problemas da harmonia. Na verdade, era 
necessário que esses dois jovens fossem, de fato, realmente dotados” (LE CORBUSIER, 1955, p. 43, tradução 
nossa). Justo depois desse desenho (figura n. 10 do livro), Le Corbusier publicou um esquema elaborado por 
Hanjöorg Meyer (estudante de Munique) e encaminhado em uma carta para o mestre de 22 de março de 1951, 
junto ao seguinte elogio: “desenho geométrico interessante que aporta precisões sobre o traçado proposto no 
Modulor I. Mas não é tão claro quanto os riscos de Justino Serralta, esse último dando, segundo nós, a totalidade 
de possibilidades do Modulor pela invenção de meios geométricos” (FLC F1-18-14, tradução nossa). No livro, Le 
Corbusier (1955, p. 83, tradução nossa) também se referiu ao esquema de Serralta e Maisonnier como: “o traçado 
harmonioso de Serralta-Maisonnier”. Por fim, no que diz respeito ao emprego do esboço do seus colaboradores 
para o monumento da Mão Aberta, em Chandigarh, Le Corbusier (1955, p. 270, tradução nossa) acrescentava: “Em 
6 de abril de 1952 […] procurava um traçado regulador e me inspirei no traçado Serralta-Maisonnier”.
207 “Eis o desenho [...] fornecido por Serralta e Maisonnier: tomamos o quadrado do homem Modulor de 1,83 (mas, como 
Serralta tem o coração tenro, seu homem é uma mulher de 1,83 m.)” (LE CORBUSIER, 1955, p. 18, tradução nossa).
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Figura 99: “Carré de la femme”, desenhado por Serralta, c.a. 1948.
Fonte: publicado por (LE CORBUSIER, 1955).

Figura 100: Desenhos posteriores de Serralta e Maisonnier para Le 
Modulor 2, c.a. 1950.
Fonte: publicado por (LE CORBUSIER, 1955, p. 54).

Mesmo que outros arquitetos lancem mão dessa ferramenta na produção por eles desenvolvida nos seus 
países (caso de Teodoro González de León e suas menções de gratidão ao Modulor na publicação do pro-
jeto urbano para Barra de Navidad, em Jalisco, de 1958, que inclusive apareceria em uma falida terceira 
edição de Le Modulor), o papel do Modulor no trabalho do uruguaio estenderia uma ponte entre ele, 
seus alunos e o Atelier Le Corbusier, que apenas se quebrou com o falecimento do uruguaio. Isso já se 
evidenciava na segunda entrega, de 1955, ao exibir, em um canto da página, um pequeno croqui que pa-
rece corresponder ao uso do Modulor em projetos posteriores dos discípulos (nada estranho, se levarmos 
em conta o espírito testemunhal do livro): “Serralta e Maisonnier indicam que, nesse momento, muros 
dimensionados pelo Modulor podiam se encaixar ao interior de suas medidas imperativas, uma adição 
em elementos agregados, rica e variada” (LE CORBUSIER, 1955, p. 55, tradução nossa). Finalmente, uma 
citação direta à atuação profissional do antigo colaborador no Uruguai, desta vez como docente da UdR, 
dá conta da adoção não apenas do Modulor, mas das tabelas ou "Grelas CIAM" (ferramenta fundamental 
à qual voltaremos, ao falarmos sobre o planejamento de novas cidades) como ferramentas didáticas na 

aula; inusitadas em uma faculdade como aquela, tão arraigada à tradição e ao ecletismo arquitetônicos:

Em 30 de março de 1953, Justino Serralta [...], de retorno em Montevidéu, disse: “Na 
faculdade de arquitetura, na qual sou professor adido de projetos de arquitetura, na 
minha disciplina – cujo princípio é o trabalho em equipe – é obrigatório empregar o 
Modulor e a Grela CIAM” (LE CORBUSIER, 1955, p. 24, tradução nossa).
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2.3. 
O GRAND ATELIÊ: 

DE PROFETAS A COLABORADORES [1949-1950]

O clima da Rue de Sèvres em 1949: um CIAM tenso

O ano de 1949 foi crucial para o ateliê da Rue de Sèvres e suas relações com a América Latina: além de um 

encargo em Bogotá (o Plano Piloto) e outro em La Plata (casa Currutchet), a renovação do contato direto 

entre o Austral e Le Corbusier aconteceu nesse ano, durante a exposição do projeto urbano para Buenos 

Aires sob o formato “grelha CIAM”, no sétimo desses congressos (estimulada pelo próprio franco-suíço). 

No ano anterior, Le Corbusier tinha apresentado uma lista de quatro nomes para cuidarem da execução de 

uma casa/gabinete na capital da província argentina de Buenos Aires, encarregada pelo médico franco-

argentino Pedro Domingo Currutchet: Ferrari Hardoy; Juan Kurchán; Carlos Gómez Gavazzo e Amancio 

Williams. Isto agravou as diferenças entre o último e os Austral. No começo de 1949, o cliente “bateu o 

martelo” a favor de Williams, em telegrama de 1 de fevereiro de 1949 (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 

389). O jejum de obras de Le Corbusier no estrangeiro finalmente terminava, embora se tratasse de um 

“pequeno” projeto de habitação. 

“Corbu” e seus ex-colaboradores falaram-se de novo dois anos mais tarde, em ocasião do CIAM 

VII, em Bergamo: em carta de 25 de fevereiro de 1949, eles manifestaram: “o grupo C.I.A.M. vai muito 

bem” (FLC E2-2-101, tradução nossa). Em 22 de junho, o arquiteto decidiu lhes escrever, bem como a 

Sigfried Giedion (secretário e co-fundador dos CIAM), com cópia a Jorge Ferrari Hardoy, comunicando a 

apresentação do plano para a capital argentina na reunião de Bergamo. Em uma nota exclusiva para Ferrari, 

Le Corbusier indicava que ele mesmo conduziu a formatação do plano na grelha CIAM208 e que, fazendo 

isto, percebeu a importância do plano que, paradoxalmente, era pouco reconhecido. Na carta, o mestre 

também mencionou seus contatos com a Oficina de Obras Públicas de Bogotá, enquanto protestou “ami-

calement” contra planos urbanos de sua suposta autoria que foram implementados no Rio de Janeiro por 

Affonso Reidy, sem consulta prévia: “A juventude é voraz”, reclamava (FLC T2-13-109A, tradução nossa). 

Como encerro mordaz da missiva, anunciou a escolha de Williams para a execução da casa Currutchet209. 

208 FLL FHA A23. Formato apresentado por correspondência aos membros da Ascoral em 30 de dezembro de 1948 
(FLL FHA E35). O próprio Sert anunciou a impressão das tabelas do projeto portenho a Ferrari Hardoy em 14 de janeiro 
de 1949 (FLL FHA A36).
209 Para essa data, Williams já tinha organizado a exposição com as últimas propostas urbanas corbusianas, inaugurada 
em abril de 1949: Marselha; Saint-Dié; Saint Gaudens; La Rochelle (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, p. 368).
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Por sua vez, em Buenos Aires, preparava-se a minuta para a contratação de Le Corbusier, tanto em 

espanhol (FLL FHA C114) quanto em francês (FLL FHA C152), com data de 11 de julho de 1949. Nesse 

mesmo mês, Kurchán e Ferrari redigiram um documento de duas páginas para a apresentação do Plano 

Diretor (FLL FHA E92). Ali reivindicava-se a publicação tardia do Plano sob forma de revista, como medi-

da desesperada para salvá-lo do esquecimento; também tratar-se-ia da última tentativa de recuperar a 

confiança de Le Corbusier; tentativa bem sucedida, ao julgar pela assinatura aprobatória do mestre, de 

julho de 1949 (data não especificada): 

Desde que o plano foi disponibilizado à opinião pública, ou seja, desde que tomou forma 
de um impresso suficientemente abundante [...] o silêncio quebrou-se e a opinião públi-
ca, bem como as autoridades, aferraram-se a esse assunto. [...] Ninguém teria falado 
dessa publicação que deu vida ao plano. Dela pode se aprender [...] que um plano de 
urbanismo não deve constituir um rolo sob o risco de ser enterrado definitivamente 
em uma sala de arquivos. Um plano de urbanismo pertence à coletividade. Deve ficar 
nas suas mãos, essas mãos são múltiplas, diversas. Tanto os vereadores quanto os 
usuários devem conhecê-lo (FLC-D2 17-249, tradução nossa).

Esse esforço resultou inútil pois, após um longo encontro de Le Corbusier com Bonet (desta vez delegado 

do Uruguai no CIAM de Bergamo; FLL CIAM C5)210, e depois de os três ex-colaboradores iniciarem um 

processo verbal a propósito da autoria do projeto, em 11 de julho (encaminhado pelo correio expresso ao 

Palazzo della Ragionne), as relações entre Paris e Buenos Aires tornaram-se impossíveis de concertar. Daí 

que, quatro dias mais tarde, os próprios Austrais tentaram extinguir a ira do mestre, encaminhando uma 

epístola de esclarecimento (FLL FHA F89, tradução nossa): 

Não queremos que o senhor receba a carta oficial de Ferrari Hardoy que o inclui naquilo 
que chamamos de Conselho do Estudo do Plano de Buenos Aires, sem informar-lhe 
primeiramente e em detalhe os nossos esforços para cuidar da sua viagem a Buenos 
Aires [...]. A razão principal [..] foi que [o Ministro de Obras Públicas] não queria que a 
prefeitura elaborasse o plano de Le Corbusier ou de qualquer outro arquiteto, ou seja, o 
plano não deveria ser o plano de um homem só, mas de escritórios técnicos [...]. Devi-
do a esse objetivo de dar “impessoalidade” ao plano, decidimos constituir um conselho 
e não organizar uma simples direção de Urbanismo.

210 Em carta de agosto de 1949, Bonet dava conta aos seus colegas argentinos das preliminares deste encontro 
desconfortável: “Em geral, o nosso projeto não foi compreendido. Le Corbusier ficou calado. Sert não quis aceitar 
totalmente a ideia de unidade de bairro como unidade de vizinhança, mas acho que foi um pouco pelo ego [...] com 
Le Corbusier as coisas não foram agradáveis. Nem Sert nem Rogers quiseram se envolver” (FLL FHA E14). Além 
disso, nessa carta, Bonet comentava que visitou a unidade de Marselha, ainda em construção, e dormiu na célula 
decorada: “Apesar de tudo, ali expressa-se a genialidade de Le Corbusier. É uma experiência muito perigosa, mas 
marca a genialidade da arquitetura moderna“ (tradução nossa).
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211 Em 25 de outubro, Le Corbusier escreveu mais uma carta para Ferrari, mencionando que aquela redigida 15 dias 
antes não foi encaminhada pela secretária, pois carecia de uma revisão (finalmente anexada nesta mensagem). 
Ele adverte que finalmente não enviou as cópias anunciadas desse documento a Williams e outros, mas que ainda 
preparava-se, tranquilamente, para a ação, estudando as demandas e posições do grupo (FLC T2-13-112A). 
212 "O aborrecimento de Le Corbusier foi premonitório, pois um mês mais tarde, por motivos políticos internos, o 
Escritório do Plano era desmantelado e a tarefa de Ferrari Hardoy e dos seus colaboradores entrava no listado de 
esforços inúteis e de oportunidades perdidas” (LAPUNZINA, 2015, p. 1139, tradução nossa).

Por fim, em 10 de outubro daquele ano, um Corbusier decepcionado redigiu uma carta implacável de três 

folhas para Ferrari, encerrando o assunto da maneira mais triste possível211 (FLC T2-13-110). Na sequência, 

reproduzimos alguns trechos relevantes: 

 
Antes das férias [agosto] recebi um número importante de documentos de parte de 
vocês [...] uma carta de 15 de julho, com papel timbrado CIAM Grupo Argentino dele-
gados Ferrari e Amancio Williams, e assinada Bonet e Kurchan [sic]. [...] Como usaram 
esse papel [...] acho totalmente natural enviar a Amancio Williams cópia da minha res-
posta à sua comunicação [...]. Tive uma entrevista com Bonet sobre esse tema durante 
uma hora inteira, sem me deixar falar uma palavra só. Inúmeras explicações das quais, 
a mais clara era que o seu escritório do Plano era um pequeno estúdio sem importância, 
sem dinheiro, sem nada e que todos vocês são pobres diabos consagrados à sua tarefa 
do plano. [...] não posso fazer nada mais, além de qualificar a conduta de vocês como 
pueril e sem dignidade nenhuma. Quando ele disse, nessa reunião, que hoje se faz um 
plano diferente, do nada, e que hoje nos ocupamos da industrialização, etc... e que, 
consequentemente, não se faz mais o meu plano, era atuar sem consciência e com 
uma deslealdade sem nome. Vocês pretendem me dizer qual era o urbanismo do qual 
Buenos Aires se ocupava antes de que eu cuidasse do plano com vocês? Era a cidade 
sem esperança, a cidade catastrófica de Buenos Aires que conheço bem por conta do 
meu plano e das minhas ideias. [...] Seu processo verbal fala ainda que, no caso em que 
eu fosse convocado a Buenos Aires, a população teria a impressão [...] de que os ar-
gentinos não são capazes de fazer seus próprios planos. Não escondo, senhores Ferra-
ri, Bonet e Kurchan [sic] que, desde 1929 [...], sempre pensei que o meu trabalho daria 
fruto em Buenos Aires e que essa cidade poderia se tornar uma capital prestigiosa dos 
tempos modernos. Mas não são vocês que, porém, executarão isso, pois nem por um 
pouco possuem a envergadura. Encerro falando que, se eu tivesse estado no seu lugar, 
com a sua idade, durante a sessão do seu Conselho [...] no momento em que alguns 
aspectos relativos a Le Corbusier, que foi seu mestre e seu educador, eram abordados, 
eu teria levantado e saído da sessão e regressado à minha casa e teria encaminhado 
a minha demissão como diretor conselheiro do plano. [...] Vocês preparam o fruto do 
que fizeram, o qual será o fruto da fraqueza e da falta de coragem212 [...] P.S.: Sei que o 
escritório de vocês não é pequeno e que a sua cidade não é pobre. A Argentina fará, no 
que diz respeito a mim, um dos gestos mais decepcionantes dos quais eu seja vítima 
durante toda a minha carreira.
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A raiva de Le Corbusier213 se justificava em uma série de mal-entendidos, acrescentando a falta de expe-

riência dos membros do Austral para lidar com a manipulação política por parte de novos delegados do 

Escritório do Plano, sob influência do recém instaurado governo Peronista214, bem como aos contatos esta-

belecidos pelos ex-colaboradores argentinos com Ernesto Rogers. O próprio Bonet, em agosto de 1949, se 

lamentava diante dos seus colegas por causa dos erros internos que teriam suscitado a fratura definitiva do 

Escritório do Plano, bem como do grupo argentino CIAM, ao comparar seus procedimentos com a consti-
tuição do escritório para o projeto de Bogotá215. Ferrari e seus colegas não desistiram, tentando entrar em 
contato com “Corbu” em dezembro de 1949 mediante uma carta assinada por todos, na qual explicavam 
com maior profundidade os motivos que fizeram com que a prefeitura bonaerense abrisse mão do plano 
(FLC T2-13-83). Foi uma tentativa infrutífera. 

Por outro lado, a epístola corbusiana de 10 de outubro mencionava justamente o Plano Regulador de Bo-
gotá como exemplo da atitude verdadeiramente honesta, por parte das autoridades, de um país tão jovem 
quanto a Argentina216, isto é, da Colômbia217. Paradoxalmente, em 22 de março de 1948, via Sert (FLL FHA 
E29), o arquiteto tinha encaminhado à prefeitura da capital colombiana uma cópia do primeiro contrato 
para o Plano Diretor de Buenos Aires, onde seu nome aparecia como consultor do Austral. Ele serviria 
como modelo na elaboração da minuta de Bogotá, assinada em 30 de março de 1949 (TARCHÓPULOS, 
2006). Poucos meses depois, a equipe da Rue de Sèvres para o projeto de Bogotá ficaria pronta, integrada 
pelos primeiros colombianos contratados por Le Corbusier: Rogelio Salmona, Germán Samper (que compa-
receram ao CIAM de Bergamo) e Reinaldo Valencia, cujas trajetórias serão abordadas no capítulo seguinte. 
Além deles, na equipe, participaria mais um latino-americano, o uruguaio Carlos Clémot.

213 Em carta (sem data) a Juan Borchers, Ferrari comentou o incidente, mencionando que Le Corbusier não era mais 
aquele homem da década de 1920 (FLL FHA E40).
214 O próprio Corbusier encaminhou uma carta de protesto diretamente a Juan Domingo Perón. 
215 “Ao ver como foi organizado o Plano de Bogotá, percebe-se claramente o erro no planeamento do nosso 
escritório. Tínhamos que ter separado a análise totalmente. Devemos conservar a nossa cabeça livre para não 
destruir essas análises” (FLL FHA E14; tradução nossa).
216 Le Corbusier ficou sem vontade nenhuma de executar qualquer projeto nesse país, como expresso na carta que 
redigiu ao Sr. Luis Stigger, em de maio de 1950 (FLL FHC F95).
217 “Senhores, quando a gente é jovem, não sabe nem quanto aprendeu, nem quanto experimentou. Os povos 
jovens estão na mesma situação. Seria melhor reconhecê-lo do que ser desonesto. Um país como a Colômbia, que 
é novo, agiu de maneira totalmente diferente e, lealmente, fez um contrato do qual tirará um grande proveito, pois 
[...] pude organizar um circuito de técnicos entre Bogotá e Paris, garantindo a segurança do plano e a animação 
arquitetônica por um pulo magnífico para o futuro” (FLC T2-13-110, tradução nossa).
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Uma segunda excursão saída do Uruguai, em setembro de 1948 – pouco menos de um ano depois daquela 

que trouxe Justino Serralta à Europa – tinha Carlos Clémot (Montevidéu, 1922 –  1971) entre seus participan-

tes (NUDELMAN, 2013, p. 263). Recém formado da UdR, Clémot ainda não conhecia esse compatriota que 

trabalhava para Le Corbusier. Todavia, como Serralta, ele pretendia largar a sua turma para aderir ao ateliê do 

mestre. A estratégia estava determinada desde 1947, ano em que Clémot apresentou sua candidatura para 

uma das famosas bolsas do governo francês (sem sucesso, nesse momento). Agora, com a bolsa na mão, 

produzia-se o primeiro contato entre ambos os uruguaios (o professor Artucio, coordenador da excursão, pro-

curou Serralta para guiar algumas visitas parisienses), sem dúvida fundamental para a vinculação de Clémot 

ao ateliê. “Charles” apareceu na mencionada lista de colaboradores para o projeto de Marselha, publicada 

na revista Le Point, em novembro de 1950. Nem nos registros consultados na FLC, nem no único certifi-

cado elaborado pelo arquiteto para Clémot218, se constata esta participação. Em compensação, em uma 

prancha do dossiê Claude et Duval em Saint-Dié, desenhada em 20 de fevereiro de 1950 (“Elévation de 

paroi et coupes de détails de fenêtre”; FLC 09881), aparece a assinatura “Clément”. Ao não existir, pelo 

menos no diretório da Rue de Sèvres, nenhum colaborador com esse sobrenome e, levando em conta a 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).Tabela 11: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Carlos Clémot, na Rue de Sèvres. 

2.3.1.
Carlos Clémot

218 “Eu, assinante [Le Corbusier], certifico que o senhor Charles CLEMOT [sic] trabalha no meu ateliê como estagiário 
para os seus estudos de arquitetura”. Carta do arquivo particular da família Clémot Monestier (publicada por 
NUDELMAN, 2013, p. 277, tradução nossa).

DATAS
PROJETOS M J J A S O N D J F M A M J J A S O

TOTAL PROJETOS 2

PLANOS

FÉRIAS

1950

Tr. Ste Be

BOG

CARLOS CLÉMOT

1949

TOTAL PROJETOS

PLANOS

FÉRIAS

2
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219 Duas entradas do Livre Noir, cujos planos não encontramos até agora, confirmariam a participação de Clémot no 
dossiê CD SD: a n. 4190 (“Détail de la gare en tôle de l’escalier”), de 14 de março de 1950, e a n. 4204 (“Détail du 
pan-de-verre ouvrable métallique des bureaux”), de 8 de junho desse mesmo ano.

data do registro, intuímos que se trata do uruguaio219. Hoje, há certeza da participação de Clémot em ape-

nas dois dossiês do estúdio, com registros desde março de 1949 (seis meses após a chegada da excursão 

e cinco da assinatura do atestado por parte de Le Corbusier): o plano da reconstrução da cidade de La 

Sainte Baume (que incluía a concepção de uma basílica e de moradias) e o Plano Regulador para Bogotá, 

capital da Colômbia. A esses nos dedicaremos na sequência.

Pouco antes da partida de Serralta, em 1950, ele e Clémot organizaram um asado (churrasco, na gíria do 

Rio da Prata), com a presença de parte da turma latino-americana da Rue de Sèvres (entre essa, os co-

lombianos Rogelio Salmona e Germán Samper), e do seu chefe, como registrado pela série de fotografias 

tiradas por Gabrielle, a esposa de “Justin” (Figs. 101-104). Tratava-se, provavelmente, da despedida tanto 

deste colaborador quanto de Clémot, cujo último registro no ateliê está datado quatro meses depois (ou-

tubro de 1950). O rosto de Le Corbusier expressava inquietação, ao enxergar os efeitos do licor consumido 

por Serralta, que teria bebido demais por conta das saudades antecipadas pela partida (Figs. 105-106). Ou 

seria, segundo Nudelman (2013, p. 283), pela escolha que tinha pela frente: morar na Índia ou no Uruguai? 

Seria nesse país onde ele e Clémot, recém chegados da França, integrariam o Ateliê Altamirano, ativo até 

1971 (o fato de não dividirem tarefas em nenhum projeto da Rue de Sèvres não impediria a parceria pos-

terior entre ambos os colegas). Provavelmente, devido à sua partida, Le Corbusier presenteou Clémot com 

um desenho de sua autoria: uma mulher nua sobre um navio, provavelmente inspirada em suas viagens 

brasileiras, de 1929 e 1935 (Fig. 107).
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Figuras 101-104: Le Corbusier e vários colaboradores da Rue de Sèvres 
em um churrasco uruguaio, c.a. 1950.

Fonte: Gabrielle Delpeche, acervo particular família Serralta-Stirling.

Figura 101

Figura 103

Figura 102

Figura 104
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Figuras 105 e 106: Le Corbusier e Justino Serralta em churrasco uruguaio, 
c.a. 1950.

Fonte: Gabrielle Delpeche, acervo particular família Serralta-Stirling.

Figura 107: Desenho de Le Corbusier com dedicatória “pour Clémot”, 1950. Fonte: acervo particular da família Clémot Monestier (publicada por 
NUDELMAN, 2013, p. 254).
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Clémot no meio da “Trouinade”

Não muito longe de Marselha, no vilarejo de La Sainte Baume (instalada no planalto de Aups, a 40 km 

da cidade portuária), o empresário e artista amador Édouard Trouin disponibilizou uma série de terrenos 

que acabava de herdar de seu pai (um milhão de metros quadrados; LE CORBUSIER, 1953, p. 24) para 

serem urbanizados. Sua motivação inicial era a da maioria dos seus colegas, isto é, o lucro imobiliário, que 

começava a estragar a paisagem mediterrânea; todavia, a exploração do lugar revelou-lhe seu caráter mís-

tico. A montanha da Santa Vitória, que coroa o planalto, é bem conhecida por possuir uma caverna onde, 

segundo a polêmica lenda católica, Maria Madalena ter-se-ia escondido, após fugir do Oriente Médio. Nua, 

em oração permanente e apenas sustentada por anjos, a santa era perpetuada pelo mito que usufruía da 

admiração de Le Corbusier. Embora ateu, ele apaixonou-se pelos temas marianos desde 1911, em sua 

visita ao Monte Atos220. 

Por sua vez, apesar de agir em outra área profissional, Trouin possuía bom senso arquitetônico e in-

teresse pela religião. Em palavras do próprio franco-suíço no verbete da Sainte Baume para a Œuvre Com-

plète (1953, p. 25), tanto arquiteto quanto empresário passavam por uma fase “na qual cada um apenas 

trabalhava para objetivos utilitários e pecuniários” (tradução nossa) – a produção de moradias em massa, 

no caso de Le Corbusier. Pelo intermédio do editor Jean Badovici, em 1946, Trouin procurou o franco-suíço 

e ao seu colega pintor Fernand Léger, em Paris. Compartilhou-lhes sua ideia para o santuário, exprimida em 

um ousado corte arquitetônico: uma basílica consagrada à Madalena devia ser construída sem, com isso, 

alterar o dramático perfil da montanha na paisagem. Ou seja, pretendia-se escavar uma gruta, que apenas 

iria ser ornamentada interiormente pelas obras de arte (esse mesmo planalto tinha inspirado várias das 

telas de Cézanne) e pelos raios de luz que escassa e sabiamente conseguissem entrar. Ninguém melhor do 

que Le Corbusier, o arquiteto que em Vers une Architecture confessava que compunha com a luz, para 

materializar esse desafio no terreno que visitou junto com Trouin.

A “Trouinade”, como o franco-suíço batizou a epopeia do seu amigo marselhês em parceria com o pa-

dre dominicano Marie-Alain Couturier221, abarcaria a construção da Basílica Universal da Paz e do Perdão 

(nome que evidencia a ambição da iniciativa) e de duas pousadas para os peregrinos – que visitavam a 

gruta desde o século 5 para ver os ossos desta Maria – e de uma cidadela permanente de habitação (isto 

porque Le Corbusier costumava dizer que não construía igrejas para pessoas cujas moradias ele também 

não tivesse construído. DENIS-EMMANUEL, 2007, p. 18). Apesar do misticismo e clareza do rascunho de 

Trouin, o arquiteto preferiu concentrar suas forças na construção das habitações, tema de suas maiores 

reflexões durante os últimos anos. No ateliê da Rue de Sèvres, contemplaram-se duas propostas para o 

220 À maneira de carta fictícia de Le Corbusier para Yvonne Gallis, Bassi (1992, p. 56-58) narra as circunstâncias 
poéticas do encargo. 
221 Membro dos Ateliers d’Art Sacré e protagonista de vários episódios relevantes da Rue de Sèvres, entre eles da 
construção do monastério de La Tourette, alguns anos depois.
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projeto urbano: uma implantação em anel e outra “em barco”. A primeira alternativa foi desenvolvida, junto 

com outros colaboradores (o americano Woods e o japonês Takamasa Yoshizaka ou “Taka”222), por Clémot, 

desde maio de 1949. Em relação a esses desenhos, Le Corbusier (1953, p. 25, tradução nossa) expressou:

A Cidade Permanente de residência tinha sido desenhada na tecnicidade mais humilde 
que existe, essa da taipa grossa, o taipal de terra construído ao interior das moldagens 
de lajes e que fornece uma arquitetura essencial, de justeza e grandeza, em escala 
humana. Com uma arquitetura como essa, pode-se esperar os mais nobres e grandes 
traçados urbanísticos, desprovidos de ênfase, mas portadores de grandeza. A vida ao 
interior desse taipal pode ser de uma dignidade total e dar de novo aos homens da civili-
zação maquinista o sentido de recursos fundamentais humanos e naturais. A paisagem 
também pode compor com segurança.

Desse dossiê, 24 lâminas, a maioria dessas com entradas no Livre Noir, possuem a assinatura de Clémot. O 

desenho n. 4252 (último elaborado pelo uruguaio no ateliê, em 10 de outubro de 1950; FLC 17734), relativo 

ao plano de reflorestamento da região – que incluía a plantação de acajus, ciprestes, limeiras, carvalhos, 

faias e outras espécies – permite intuir que Clémot colaborou no primeiro esquema urbano para a Cidade 

Permanente, isto é, aquele dos dois anéis223. A atuação desse colaborador focou a elaboração de fachadas 

gerais do conjunto de moradias, perspectivas coloridas (aquarelas)224 em escala 1:500, cuja implantação 

não visava a transformação da topografia mas a adequação dessas habitações às condições existentes, 

criando um escalonamento que Le Corbusier adotaria, logo depois, no conjunto de casas de verão Roq et 

Rob, em Roquebrune-Cap-Martin. Tratam-se de quatro fileiras paralelas de casas emparelhadas, mais uma 

fileira isenta no alto da colina (visíveis no plano de massas em escala 1:1.000: n. 4141; FLC 17715A e B 

– colorido). Tanto nessas fachadas quanto no detalhamento de um lance delas na prancha n. 4165 (desen-

hada por Clémot em 25 de janeiro de 1950; FLC 17727), percebe-se o sistema de abóbadas de alvenaria 

que configura as unidades de três pavimentos, do qual Le Corbusier também lançaria mão para o projeto 

de Cap-Martin. La Sainte Baume e Roq et Rob constituem um desdobramento da interação corbusiana com 

atores da Catalunha (além de Antoni Bonet e José Luis Sert) e, como narrado posteriormente, da Colômbia.

Por enquanto, é preciso indicar que o restante de planos elaborados por Clémot (entre 30 de outubro 

e 10 de novembro de 1949) dizem respeito à configuração das habitações, em escala 1:100 – mesma 

do detalhe da fachada: em uma única lâmina confrontam-se plantas e cortes longitudinais de seis tipos 

de unidade225, oscilando entre os 88 e os 220 m2. Essas explicam a principal estratégia de adaptação ao 

222 É curioso que a prancha desenhada por Taka para ilustrar a segunda e definitiva solução, “en barque”, possua o n. 
4298 (FLC 17741), registro que, no Livre Noir, é assinado para um documento do dossiê de Bogotá. Essa assinatura 
do japonês nega a afirmação de Leone (2013, p. 77), que disse que Clémot trabalhava sozinho no projeto desde 
outubro de 1949.
223 A entrada n. 4217 do Livre Noir (“Anneau solution A”), com assinatura de Clémot em 10 de julho de 1950 (plano 
não encontrado), também daria conta deste aspecto.
224 Prancha n. 4139, de 18 de outubro de 1948 (FLC 17719A e B). 
225 Prancha n. 4162 A – 230 m2, FLC 17716; prancha n. 4162B – 11 m2, FLC 17717; prancha n. 4162 C – 127 m2, 
FLC 17718; prancha n. 4162 D – 88 m2, FLC 17720; prancha n. 4163 A – 192 m2, FLC 17721; prancha n. 4163 
B – 220 m2, FLC 17722; prancha n. 4163 C – 215 m2 , FLC 17723.
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226 Prancha n. 4203 (renomeada em lápis como 4162 B) de 19 de maio de 1950 (FLC 17726).

solo das casas, ou seja, o mínimo de superfície de contato no térreo. Os dois andares superiores, mais 

compridos, descansariam no chão através dos pilotis, criando uma espécie de arcada para a circulação de 

pedestres. Destaca-se uma série de perspectivas (incluindo um corte-perspectiva que explica a solução 

das abóbadas, duas para cada casa226), que ilustram com força e subjetividade os espaços públicos previs-

tos entre as habitações: intui-se que a disposição de volumes mais baixos de um lado da calçada abre a 

vista sobre a paisagem para as unidades que ficam na frente (Fig. 108). Por fim, a prancha n. 4166, de 23 

de janeiro de 1950, (FLC 17729; mais duas cópias datadas dois dias depois; FLC 17728A e FLC 17728B) 

ilustra a planta, o corte e as fachadas do restauro do redil, cuja estrutura tradicional – em madeira – iria se 

converter em uma capela e um museu. Tratava-se da única preexistência que iria sofrer intervenção em La 

Sainte Baume, cujo projeto urbano não se materializou.

Figura 108: Perspectiva exterior das casas no projeto urbano para La 
Sainte Baume, 1949.

Fonte: Carlos Clémot (FLC 17786).
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O retorno à América do Sul: Bogotá

Embora um projeto de cunho urbano, a Cidade Permanente possuía um espírito muito diferente daquele 
dos planos de reconstrução de cidades na França, que deviam levar em conta não apenas as restrições 
econômicas, mas as considerações dos CIAM para a vitalidade da urbe moderna. Em 1947, ano da VI 
edição, e enquanto concorria para construir a sede da ONU em Nova Iorque, Le Corbusier recebeu um con-
vite do embaixador da Colômbia diante desse órgão, Eduardo Zuleta Ángel, para visitar Bogotá. A viagem, 
acontecida em 16 de junho de 1947, não somente seria o início de uma série de cinco périplos à capital 
colombiana, mas o catalisador para a contratação, por parte das autoridades locais, de um plano regula-
dor para essa cidade. Em decorrência do incêndio que devastou seu centro histórico, na revolta popular 
acontecida em 9 de abril de 1948, a contratação do plano acelerou-se, incorporando à equipe o escritório 
de Paul Lester Wiener e José Luis Sert – o Town Planning Associates –, que acabaria por desenvolver o 
projeto definitivo. Era um momento propício para o planejamento urbano na América Latina, graças aos 
créditos oferecidos pelo Banco Mundial para o desenvolvimento das cidades (LAPUNZINA, 2015, p. 1140). 
Tratava-se, com certeza, do encargo urbano mais ambicioso recebido nos últimos anos pelo franco-suíço, 
por conta não apenas de sua condição como capital de um país, mas das escalas envolvidas227.

Curiosamente foi em Roquebrune-Cap-Martin, cidade mediterrânea onde Le Corbusier começava 
a projetar as casas Roq et Rob, que assinou-se o Protocolo de Cap-Martin, o guia do Plano. Um rapaz de 
12 anos, filho de Thomas Rebutato228 (o dono de L’Étoile de Mer, a pousada que acostumava hospedar, 
em todos os verões, o franco-suíço e sua esposa), testemunhou a reunião entre os sócios americanos, Le 
Corbusier e Hebert Ritter – arquiteto do Escritório de Obras Públicas de Bogotá e diretor da seção encarre-
gada do plano. Depois da realização do CIAM VII, na Itália, em junho de 1949, a equipe se reuniu em uma 
mansão ao lado da pousada, projetada pela arquiteta e designer irlandesa Eileen Gray para Jean Badovici 
– a Villa E-1027 – entre 16 e 22 de agosto desse ano229 (TARCHÓPULOS In: O’BYRNE, 2010, p. 175). Como 
mencionado anteriormente, entre os acordos da intervenção incluiu-se a criação de uma filial colombiana 
do ATBAT, tentativa que nunca deu certo. Por sinal, a instabilidade política colombiana e as mudanças 
constantes na prefeitura da capital, bem como uma série de interesses pessoais e políticos, suscitaram 
obstáculos para a efetiva execução do plano (LAPUNZINA, 2015, p. 1140).

Nenhuma lâmina do relatório técnico apresentado em 1950 pelo Ateliê Le Corbusier à prefeitura de Bogo-

tá, bem como da cópia do Plano Regional custodiada pela FLC, possui assinaturas; no entanto, sabemos 

que Clémot participou na elaboração da versão definitiva de quatro itens para esse projeto (desta vez, cada 

entrada do Livre Noir relativa designa capítulos e não desenhos avulsos), junto aos colombianos Germán 

227 Por causa das críticas do governo local a várias propostas do plano, rapidamente Chandigarh ganharia de Bogotá 
seu lugar privilegiado no ateliê.
228 Robert Rebutato, ainda adolescente, acompanharia vários canteiros corbusianos e, já adulto, faria parte da última 
turma de estagiários da Rue de Sèvres. Em depoimento à autora de 9 de março de 2014.
229 No começo, Le Corbusier tinha feito uma reserva no Hôtel Menton, em 6 de junho de 1949 (data tomada por 
Tarchópulos para indicar o início da reunião). Cf. FLL SERT E29.
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230 Solomita entrou à equipe para substituir Martínez Sanabria, segundo carta do mestre de 16 de março de 1950 
(TARCHÓPULOS, 2010, p. 122, nota 23).
231 “Parte dos resultados desse trabalho se expressou em um conjunto de planos que não fez parte do documento 
oficial do Plano Piloto devido ao ambiente de rejeição aos tipos corbusianos de moradia, promovido por um colunista 
da imprensa local apelidado El Bogotano, nos círculos profissionais e políticos. Trata-se dos planos BOG Urbain n. 4211 
e BOG Centre Civique n. 4200, datados de 30 de junho de 1950” (TARCHÓPULOS, 2010, p. 124, tradução nossa).

Samper (Fig. 109), Rogelio Salmona e Reinaldo Valencia, além do americano Vincent Solomita230, entre 20 

e 30 de junho de 1950 Clémot teve que suspender temporariamente sua ação para o projeto de La Sainte 

Baume. Uma aliança de silêncio (engagement moral) é assinada por esses e outros membros da equipe, 

incluído Justino Serralta, em 30 de dezembro de 1949 (FLC H3-14-5), para ratificar o estipulado na ata 

de trabalho de 21 de agosto de 1949. Isto não significava necessariamente que o compatriota de Clémot 

também estivesse envolvido no projeto de Bogotá, pois a confidencialidade do dossiê precisava daquela 

providência por parte de todos aqueles que pudessem ter contato com sua documentação. 

Figura 109: Carlos Clémot e Germán Samper apresentando o Plano 
Piloto para Bogotá, 1950.

Fonte: publicado em (SÁNCHEZ, 2015).

O exemplar do relatório técnico guardado por Germán Samper permite fazer uma leitura dos itens que 

teriam contado com a ajuda de Clémot, isto é, o Plano Regional (n. 4209), o Plano Metropolitano (n. 4210), 

o Plano Urbano231 (n. 4211) e Plano do Centro Cívico (n. 4212) – que propunha a substituição de boa parte 

tecido pré-existente da cidade –, cada um dividido em quatro subcapítulos, de acordo com igual número 
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de funções previstas na cidade moderna. Esses foram encaixados no mesmo formato usado nas tabelas 

CIAM, implementadas para a apresentação de projetos nos congressos, a partir de 1949, como “aplicação 

prática da carta de Atenas” (daí o subtítulo do livro Grille CIAM, publicado em 1948 pela Ascoral), e que 

Serralta incorporaria mais tarde às suas aulas de projeto, em Montevidéu. 

Existe um plano (e duas cópias; FLC 00601A/B/C) relativo ao capítulo n. 4209232 de Bogotá que, 

embora possua a mesma data, parece mais detalhado do que o relatório. Mas, graças às cores da versão 

no informe, entende-se melhor a proposta regional: a prancha 102-1 (FLC H3-4-343) exibe uma grande 

mancha amarela sobre o perímetro urbano, relativa às habitações metropolitanas, e pontos dessa cor es-

palhados pelo planalto, à beira das principais vias de comunicação, indicando as moradias rurais. O mapa 

102-2 (FLC H3-4-344), em vermelho, indica os principais pontos de movimentação econômica: artesanato, 

indústrias e agricultura. A área administrativa se superpõe ao coração do perímetro urbano. Na lâmina 

102-3 (FLC H3-4-345), “Criação de centros dominicais de lazer popular”, junto ao destaque do sistema 

fluvial em verde (e o possível reflorestamento) aparecia a legenda: “Tentativa no plano regional de uma 

arquitetura de reflorestamento para ordenar o país e criar, inclusive, uma vista do avião e compor os rios 

que vêm da montanha, por exemplo, com árvores escolhidas. Fazer locais de passeio dotados de campo, 

de instalações de lazer, etc.” (tradução nossa). O chamado desta proposta ao esquema de reflorestamento 

para La Sainte Baume é inegável.

Por fim, um mapa de circulações regionais (102-4; FLC H3-4-346) indicava, em laranja, dois grandes 

eixos (Norte-Sul e Leste-Oeste) para estradas que conectariam o perímetro urbano com a Venezuela e 

o vale oriental com o Rio Magadalena, bem como os caminhos de ferro. Chama a atenção a proposta de 

um aeroporto novo, de escala mundial, reiterando a importância do avião no Plano. O capítulo n. 4210233 

retomou a questão do trânsito na escala metropolitana (prancha 111-4234). A novidade, em relação à 

prancha anterior, era a presença da estação de trem na região de Puente Aranda [G], da qual partiriam 

três grandes avenidas, entre elas Las Américas e a Avenida Jiménez (eixo de penetração Leste-Oeste, 

V3), ambas finamente construídas. A nomenclatura empregada correspondia à Regra das 7V (sete hie-

rarquias viárias, baseada no exercício de aplicação de sete tipos de vias desenvolvido pela Unesco em 

1948. LEONE, 2013, p. 78): quiçá esse sistema e sua adoção por parte das autoridades colombianas (o 

restante do Plano foi desconsiderado) sejam o maior aporte do projeto de Bogotá, não apenas ao repertório 

corbusiano, mas aos debates dos CIAM (o Plano seria apresentado em Hoddesdon em 1951). O eixo de 

penetração Leste-Oeste religaria as áreas de trabalho: indústrias, atividades artesanais, mercados e um 

miolo cívico, coração do plano, concentrando a administração pública, os comércios principais e o centro 

232 Existe um rascunho geral, em FLC H3-4-422; e da primeira etapa de realização desse capítulo, em FLC H3-4-359. 
233 Existe um rascunho geral, em FLC H3-4-423; e da primeira etapa de realização desse capítulo, em FLC H3-4-360; 
da segunda etapa, em FLC H3-4-361.
234 Rascunho em FLC H3-4-350.
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cultural (em vermelho, prancha 111-2235). No que diz respeito à situação da habitação (prancha 111-1236), 

além de regiões satélites, identificavam-se dois grandes grupos: zona central, de 6 km de longitude, e 

zonas norte e sul. Se comparadas com o mapa “Cultivar o corpo e o espírito” (prancha 111-3237), esses re-

sultariam próximos dos centros de cultura e lazer [CC], por sua vez rodeados de corpos de água (indicados 

em azul). Nesse mapa, já era possível diferenciar as zonas de cultivo agrícola das áreas de reflorestamento, 

graças a diferentes tons de verde.
No que tange à escala urbana do plano (capítulo n. 4211238), detalha-se o novo perímetro do centro 

expandido: um contorno linear determinado, ao leste, pelos morros (cordilheira Ocidental, após divisão dos 
Andes no sul da Colômbia) e, ao oeste, pela V1 indicada, na prancha n. 4210, em roxo. Nas circulações 
propostas (na prancha 112-4239), destacam-se caminhos periféricos que determinariam a subdivisão ra-
cional dos setores, determinados por percursos pedestres de, no máximo, 15 minutos de duração. Ape-
lava-se a diferentes cores para os 5 tipos de vias propostos por Le Corbusier: vermelho para as estradas 
urbanas de alta velocidade (interrompidas a cada 500 ou 800 m); laranja para avenidas principais dos 
bairros (com interrupções a cada 200 m); laranja e amarelo para ruas “CIAM Bergamo”, isto é, aquelas 
que possibilitam o contato entre o pedestre e o automóvel; roxo para vias de tráfego industrial e, por fim, 

amarelo para percursos exclusivamente pedestres (“arteriais de distribuição da habitação”). 

Como na função "habitar" (prancha 112-1; FLC H3-4-351), três grandes zonas iriam ser instauradas: uma 

central, ao redor do Centro Cívico e Histórico; uma ao norte e outra ao sul. Essas vias menores distribuiriam 

as unidades de bairro, ideia tirada das teorias urbanas apresentadas por Sert em 1941, conectando mer-

cados, lojas e cinemas locais. Neste ponto (prancha 112-3; FLC H3-4-353), também diferenciavam-se os 

tipos de centros de cultivo do corpo – escolas, campos esportivos, trilhas para caminhada no bairro; par-

ques para a cultura física cotidiana e para o lazer semanal – e do espírito – universidades, teatros, museus, 

bibliotecas, lazer noturno (bares, cafés, restaurantes, cinemas, etc.). Por fim, no plano "Trabalho" (112-2; 

FLC H3-4-352), o comércio é subdividido no mercado central e vendas ao atacado e ao varejo, enquanto 

na área administrativa, em roxo, as corporações públicas se distinguem das particulares.

À diferença dos outros capítulos, que também teriam contado com a contribuição de Clémot, o n. 

4211 é o único item que possui uma quinta prancha intitulada “Análisis de los terrenos ocupados y a ocupar 

por la habitación” (113-1; FLC H3-4-355). Nesse diagnóstico, identificam-se bairros insalubres (principal-

mente na periferia e ao pé dos morros orientais), entre os quais alguns eram escolhidos para serem trans-

formados em habitações de alta densidade, dotadas de serviços comuns. Em laranja, percebe-se os assen-

tamentos a desaparecerem, ora pela sua paulatina absorção pelo tecido urbano, ora por transformações 

moderadas (“toleráveis”). Por fim, em amarelo, as áreas a conservar sem modificações (as tipologias de 

235 Rascunho em FLC H3-4-348.
236 Rascunho em FLC H3-4-347.
237 Rascunho em FLC H3-4-349.
238 Rascunho em FLC H3-4-424.
239 Rascunho em FLC H3-4-354.
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Figura 110: Prancha n. 4212 (121-4), “Centro cívico: separación del 
peatón y el automóvil“, desenhada por Clémot e a equipe do LC BOG.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

moradia propostas para as zonas assinaladas em verde, isto é, os terrenos disponíveis, serão abordados 

no capítulo seguinte). Diferente do plano regulador definitivo, que projetaria a firma de Wiener e Sert240, no 

Plano Diretor criado por Le Corbusier, o Centro Cívico – coração administrativo de Bogotá, quarto capítulo 

do relatório241 (n. 4212242) e, possivelmente, a imagem mais divulgada deste projeto – já era concebido com 

uma densidade maior graças à disposição de unidades habitacionais sobre os morros orientais, 450 hab/ha 

(ainda longe dos 1.000 hab/ha da densidade da Unité de Marselha! Prancha 121-1; FLC H3-4-356). 

Apenas se conservaria o traçado histórico en damero das ruas adjacentes à Praça de Bolívar, en-

quadrada pela Catedral Primada, a Prefeitura da Capital e as sedes dos poderes legislativo e judiciário. 

O trabalho no Centro Cívico evidentemente estaria restrito às instituições administrativas públicas, com 

destaque às dependências presidenciais e embaixadas243 (prancha 121-2244), enquanto lojas varejistas, ao 

longo da Carrera 7a (eixo sul-norte, exclusivamente pedestre, articulando vários espaços públicos, entre eles 

a Praça de Bolívar, lâmina 121-4; Fig. 110), seriam os únicos comércios presentes nesta zona. Servido pelas 

avenidas perimetrais de trânsito rápido, o Centro Cívico era apenas penetrado por quatro ruas para carros de 

uma mão só, em sentido Leste-Oeste. O oeste seria o setor onde se concentrariam as únicas atividades de 

cultivo do corpo e do espírito, isto é, as de caráter religioso e de lazer noturno (em roxo, prancha 121-3245). 

240 “Sua obstinação [de Le Corbusier] com esse tema fez com que ele não ouvisse as advertências que Sert e Wiener, 
melhores intérpretes da realidade política e social latino-americana, encaminhavam para ele com frequência [...] 
Com certeza, o clima de cooperação profissional e confiança mútua que tinha reinado em Cap Martin, em agosto 
de 1949, tinha se esfriado [...]” (LAPUNZINA, 2015, p. 1141, tradução nossa).
241 Coincide com FLC R2-15-5/6.
242 Existe um rascunho geral, em FLC H3-4-425 e FLC H3-4-439; e da primeira etapa de realização desse capítulo, 
em FLC H3-4-363; segunda etapa em FLC H3-4-365.
243 Rascunho em FLC H3-4-357.
244 Rascunho em FLC H3-4-401.
245 Rascunho em FLC H3-4-358.
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2.3.2. 
Efraín Pérez Chanis

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).Tabela 12: Síntese de projetos e datas de documentos elabora-
dos por Efraín Pérez Chanis, na Rue de Sèvres. 

DATAS
PROJETOS J F M A M J J

TOTAL PROJETOS 3 3

PLANOS

FÉRIAS

CHAND HIGH 
COURT

JA

EFRAÍN PÉREZ CHANIS

N.Re

1952

TOTAL PROJETOS

PLANOS

FÉRIAS

3

Tanto 1948 quanto 1952 foram anos importantes na recepção de latinos no estúdio de Le Corbusier. No 

segundo caso, chegaram mais dois filhos das Américas Central e do Sul: Efraín Pérez Chanis (Panamá, 

1920 – 2005) e o chileno Emilio Duhart (Temuco, 1917 – Ustaritz, 2006). Naturalizado porto-riquenho 

posteriormente, Pérez Chanis se apresentou espontaneamente na Rue de Sèvres (mesmo esquema de 

González de León), em outubro de 1951, como testemunham dois atestados do ateliê. O primeiro desses, 

elaborado no dia 30 daquele mês (FLC G3-19-172), não foi assinado pelo franco-suíço mas, como acon-

teceu com o brasileiro Mange, por André Wogenscky, o “assistente de Le Corbusier” (PÉREZ CHANIS, 

1996, p. 45) No entanto, o depoimento do panamenho, falando sempre no plural, confere todo o crédito 

da sua aceitação àquele que sempre reconheceria como seu mestre246:

246 O seguinte depoimento permite intuir que o primeiro contato entre o panamenho e seu novo patrão aconteceu 
depois da incorporação desse no ateliê: “Já tínhamos visto ao Mestre ocasionalmente, mas, finalmente, o ansiado 
momento chegou, quando, sorridente, estendeu sua mão para nós e deu-nos as boas-vindas a esse laboratório 
extraordinário do humanismo mundial” (PÉREZ CHANIS, 1996, p. 45, tradução nossa). 
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Tivemos uma grande sorte em ter sido aceitos […]. Indiscutivelmente não contáva-
mos com vicissitudes para merecer esse “acesso”. Bondade do Mestre – quem sabe 
se visando fazer participar, a um estudante de um país muito pequeno da América 
Central, nas vantagens do contato humano com o seu “ateliê”. Pediu-nos documentos 
acadêmicos; foram demandadas referências sobre a nossa moral e integralidade pes-
soal à representação diplomática; o nosso “curriculum vitae” [...]. O apoio conferido 
pelos bons panamenhos de Paris nos ajudou nesse sucesso crucial em nossas vidas. 
O Dr. Juan O. Díaz Lewis, alto funcionário da UNESCO, alentava-nos durante o período 
de espera da nossa aceitação no ateliê, e o diplomático, poeta e intelectual Roque 
Javier Laurenza, redigiu para nós, em um maravilhoso francês – língua que ainda 
não dominávamos – uma bela carta de apresentação para o Mestre (PÉREZ CHANIS, 
1996, p. 45, tradução nossa).

A preparação de Pérez para ingressar ao célebre ateliê ultrapassava as meras providências diplomáticas: 

como a maioria de seus antecessores latino-americanos, a revisão da Œuvre Complète (pelo menos os 

volumes publicados até 1946) foi indispensável para compreender a etapa purista corbusiana, fato que ele 

julgava imprescindível para atingir seu objetivo247. Mais tarde, o estagiário (ou architecte étudiant, como 

referido no certificado de outubro) apontaria a figura de Wogenscky como portador da boa notícia, anteci-

pando o papel do francês como seu principal interlocutor no ateliê, durante os nove meses seguintes (os 

últimos registros de Pérez no ateliê datam de julho de 1951248): 

O assistente de Le Corbusier recebeu-nos no primeiro dia: “Vc. [sic] foi aceito”. Se-
camente, prosseguiu: “Neste ‘atelier’ existe uma disciplina muito rígida. Vc. [sic] terá 
que respeitar os mesmos horários do restante das pessoas que trabalham aqui. Não 
toleramos tardanças nem ausências, fará a missão que lhe seja conferida e não rece-
berá remuneração econômica pelo que faça aqui... Aceita?” acrescentou friamente [...]. 
Depois indicou-nos uma mesa de trabalho no ateliê comprido, estabelecido na galeria 
de um antigo convento [...] (PÉREZ CHANIS, 1996, p. 45, tradução nossa).

247 “As referências horizontais e verticais, as plantas modulares, os espaços prismáticos e a estrutura rítmica 
eram elementos constantes de armadura corpórea, à qual também superpunham-se elementos rítmicos, agindo 
nos últimos como fator de contraponto na solução final; tudo isso resultou em uma arquitetura integrada na 
transparência, na qual o elemento brutal dos materiais, abertamente manifestados – sobre todo o concreto – 
conseguiam uma unidade arquitetônica interior e exterior” (PÉREZ CHANIS, 1996, p. 45, tradução nossa).
248 Esse dado contrasta com o segundo atestado para Pérez Chanis, diretamente assinado por Le Corbusier em 5 
de junho de 1952 (FLC E3-1-275, tradução nossa), onde afirma-se que o panamenho teria colaborado até abril de 
1952, em “vários trabalhos para a Índia e para a Unidade de Habitação de Rezé”. 
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O clima da oficina estava marcado pela culminação do dossiê de Marselha (de cujas impressões, relativas 

ao terraço-jardim, se fez menção linhas acima) e pelo desenvolvimento dos projetos de Ronchamp e das 

Maisons Jaoul (PÉREZ CHANIS, 1996, p. 47). Esse último dossiê foi construído por Le Corbusier no subúr-

bio nobre de Neuilly-sur-Seine, ao oeste de Paris, sob encargo que, em 1957, fizeram-lhe os irmãos André 

e Michel Jaoul (membros da família que encarregou a Maison Weekend Jaoul, em 1937). A casa tornar-

se-ia mítica graças ao uso de alvenaria rústica e às suas abóbadas. Pérez teve uma breve participação no 

desenvolvimento das Casas Jaoul, comprovada por dois desenhos, elaborados entre 14 e 21 de março de 

1952: as pranchas n. 4404 e n. 4405, na numeração do ateliê249 (FLC 09905 e FLC 09904) que, respecti-

vamente, ilustram a situação do estreito terreno da Rue de Longchamp na planta, referido ao subúrbio de 

Neuilly, e a solução definitiva para a implantação das duas casas gêmeas, uma perpendicular em relação 

à outra, somente comunicadas pelas dependências no subsolo (Fig. 111).

Figura 111: Prancha n. 4404, plano de implantação das casas Jaoul, 1952. Fonte: Efraín Pérez Chanis (FLC 09904).

249 Mais três entradas do dossiê JA aparecem com assinatura de Pérez Chanis no Livre Noir: a n. 4272 (planta do 
terceiro nível da Alta Corte), de 18 de janeiro de 1952 (não encontrado); n. 4606 e n. 4607. No entanto, as pranchas 
encontradas com esses dois últimos registros (FLC 09906; FLC 09907) aparecem com firma de Samper e não do 
panamenho.

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 293



Figura 112: Solo artificial, planta da laje (por cima e por baixo), 1952. Fonte: Efraín Pérez Chanis (FLC 02151).

Houve outro dossiê da Rue de Sèvres com participação de Pérez: a Maison Radieuse de Rezé. Apenas 

encontramos uma prancha assinada do panamenho nos documentos desse projeto, com data de 3 de 

janeiro de 1952: sem código nenhum do ateliê ou seus satélites (FLC 02151; Fig. 112) corresponde a 

um esquema em planta, por cima e por baixo, da laje que configura o nível artificial, com destaque aos 

pilares de sustentação e muros perimetrais do miolo de circulação vertical. Na verdade, o documento foi 

inicialmente desenhado por Samper, mas modificado por Pérez. 

Segundo as informações até agora achadas no acervo da FLC, o foco da intervenção de Pérez Chanis na 

Rue de Sèvres foi, sem dúvida, a Alta Corte (Supremo Tribunal ou Palácio da Justiça) de Chandigarh, nova 

capital do estado do Panjabe (que vinha de ganhar a sua independência, antes dividido entre o poder poli-

tico indiano e o Paquistão). A significação desse projeto reside em sua filiação à primeira fase da operação 

que concentraria todas as forças, criativas e de trabalho, no estúdio, pelo menos durante o restante da 

década de 1950: falamos da concepção dessa nova cidade índia. Le Corbusier também encarou a exe-

cução de vários edifícios administrativos, apelando à monumentalidade da última etapa da sua produção. 

A complexidade do plano diretor – incialmente encarregado pelas autoridades indianas, em cabeça 

de M. Nehru, aos arquitetos ingleses Jane Drew e Maxwell Fry – é conferida ao Atelier Le Corbusier em 

agosto de 1950, tornando possível uma nova parceria com seu primo Pierre Jeanneret. Enquanto ele e 
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o casal inglês se consagraram ao desenvolvimento de moradias e equipamentos periféricos, "Corbu" se 

focou no coração do plano, bem como nas propostas de arborização, vias e transportes. O plano de Chan-

digarh tirou proveito dos aspectos recentemente estudados para Bogotá (em particular o sistema das 7V). 

Porém, ao contrário do Plano Diretor para a capital colombiana, Chandigarh seria uma cidade virgem, 100% 

moderna, a ser erigida aos pés dos montes Himalaia. Colossal e inédito canteiro, que apenas encontraria 

um eco no começo da década de 1960, com a construção de Brasília por parte de Lucio Costa e Oscar 

Niemeyer (assessorados por Le Corbusier).

Existe uma citação do mestre sobre a participação de Pérez para Chandigarh, em Le Modulor 2 

(acompanhada de um risco eventualmente feito pelo panamenho e seus dois colegas colombianos), evi-

denciando a implicação de Pérez no desenvolvimento do sistema viário250. Ele não seria o único jovem 

latino-americano a contribuir com a concepção do Supremo Tribunal: além dele, os colombianos Salmona 

e Samper e o venezuelano Augusto Tobito – que chegaria ao ateliê em 1953 – cuidaram esporadicamente 

desse projeto. Seu partido: uma lâmina horizontal com transparências e brises expressivos. Segundo Pérez 

Chanis (1996, p. 49), a High Court inaugurou novos rumos da reflexão corbusiana por conta da sua chamada 

barroca (fato primeiramente apontado pelo panamenho nas suas apreciações sobre a capela de Ronchamp):

Sua planta e toda sua volumetria não são diferentes do barroco de hoje, expresso por 
um arquiteto contemporâneo. [...] Observemos os furos irregulares nas paredes estru-
turais desse pórtico; bem, o tratamento das arcadas parabólicas do grande teto são 
manifestações do barroquismo. [...] O volume expresso ao exterior da sala da assem-
bleia plenária, seus interiores com o tratamento acústico baseado em formas livres, o 
conjunto de grande movimento da fachada principal com seu telhado curvo, feito de 
lâminas de concreto e suas paredes furadas; tudo isso parece-nos a expressão final do 
barroco de Le Corbusier (PÉREZ CHANIS, 1996, p. 49, tradução nossa).

Os desenhos cuidados por Pérez Chanis para a Alta Corte são três, datados de fevereiro de 1952: as pran-

chas n. 4384 (28 de fevereiro; FLC 04572, FLC 04573), n. 4382 (19 de fevereiro; FLC 04565, FLC 04566) e 

n. 4381 (13 de fevereiro; FLC 04564) ilustram, respetivamente, as plantas dos níveis 1, 3 e 5, em escala 

1:100; nessas, distinguem-se somente os pilares, vedações e divisórias internas (Fig. 113). Quatro meses 

mais tarde (13 de junho; FLC 04567), apareceu uma prancha complementar de Pérez para o nível 3, com 

detalhes em corte e orientações de montagem de painéis pré-moldados.

250 “[...] notas escritas em 10 de janeiro de 1952: ‘Unidade e Sinfonia’. 1o desenhistas, Samper, Pérez e Doshi. ‘A V2 
Capitol’ em Chandigarh. Decidi (nessa época) que, de um lado, [haveria] uma arcada mercante de dois quilômetros 
de comprimento. Essa arcada teria 7,17 m de altura, divisível em três vezes 226 ou duas vezes 366 + 4,78 m, de 
2,95 m, de 3,66 m, de 5,92 m, etc. [...] à vontade e sem necessidade de se impor mais por um lado do que pelo 
outro” (LE CORBUSIER, 1955, p. 187, tradução nossa). 
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Surpreende o fato de não acharmos mais informações da contribuição de Pérez Chanis no ateliê da Rue de 

Sèvres, levando em conta que teria ali durado quase 10 meses. Sua última visita ao gabinete privado de Le 

Corbusier, desta vez para encerrar sua estada, foi narrada com carinho pelo próprio ex-estagiário: 

Sobre a tabela larga que configurava sua escrivaninha, estavam suas mãos [de Le 
Corbusier] e, com um sorriso e olhar penetrantes, observava-nos, ensolarados por 
um raio forte de luz que entrava pela parte alta posterior desse cubo espacial. “Estou 
indo, Mestre, obrigado por me ter recebido no seu ateliê...” eu disse. “Está certo, 
vc. [sic] deve se sentir grato e feliz de ter estado aqui”, agregou, sorridente. Depois, 
falamos de vários aspectos da cultura e das minhas impressões sobre o ateliê. De 
cada uma das suas palavras, emanava uma sabedoria espontânea (PÉREZ CHANIS, 
1996, p. 45, tradução nossa).  

Figura 113: Prancha n. 4567, planta do nível 3 do Supremo Tribunal de 
Chandigarh, desenhada por Pérez Chanis, 1952.

Fonte: FLC 04567.
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2.3.3. 
Emilio Duhart Harosteguy

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).Tabela 13: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Emilio Duhart, na Rue de Sèvres. 

DATAS
PROJETOS M J J

141

TOTAL PROJETOS 2

PLANOS

FÉRIAS

1952

CHAND 
SECRETARIAT

EMILIO DUHART

ASH

TOTAL PROJETOS

PLANOS

FÉRIAS

2

251 Em projetos precoces, como a casa para Rosa Labbé (Santiago, 1941), Esparza (2013, p. 10) identifica a influência 
da casa Errázuriz, que iria ser construída em Zapallar: “Le Corbusier e a sua obra tornaram-se conhecidos mediante 
suas publicações e revistas especializadas, principalmente europeias e americanas, que chegavam ao país. Além 
disso, Le Corbusier incluiu o projeto para Matías Errázuriz no segundo volume da Œuvre Complète [1964, p. 48-52] 
com uma breve explicação sobre sua situação geográfica e sobre a falta de mão de obra especializada para sua 
construção. Esse mesmo ano, no mês de outubro, o projeto para a casa Errázuriz fez parte da exposição monográfica 
de Le Corbusier, organizada pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. A casa, embora não construída do jeito 
que Le Corbusier a concebeu, foi bastante divulgada pelo seu autor. Duhart e Valdés conheciam esse projeto e suas 
circunstâncias em profundidade [...]” (tradução nossa).

“Émil” Duhart foi um dos raros colaboradores de Le Corbusier que possuía uma considerável experiência 
professional antes da sua chegada ao escritório parisiense. De origem basco-francesa, o arquiteto chileno, 
formado pela Universidade Católica de Santiago em 1941, já tinha morado na Europa, cursando o ensino 
médio na França. Em 1952, Duhart não apenas havia executado no Chile várias obras de notável influên-
cia alemã (ao lado de Sergio Larraín García-Moreno) e incipientemente corbusianas (com Héctor Valdés. 
Fig. 114251), mas estagiado nos escritórios de mestres tão distinguidos quanto o franco-suíço, entre eles 
Walter Gropius, que conheceu durante um intercâmbio universitário em Harvard, em 1942 (Fig. 115). Após 
obtenção do seu mestrado em arquitetura por essa instituição, em 1943, Duhart colaborou no gabinete 
de Gropius, para o General Pannel Corporation Prefabricated Housing. Além disso, o chileno percorreu os 
Estados Unidos, visitando a Exposição Universal de Nova Iorque, em 1939. Dez anos mais tarde, seu nome 

seria proposto como delegado pelo Chile para o CIAM VII (FLL CIAM A001).
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Figura 114: Casa Labbé, Emilio Duhart e Héctor Valdés, elevação, 1941. Fonte: publicado por (ESPARZA, 2001, p. 58).

Figura 115: Emilio Duhart em Harvard, junto a I.M. Pei, e outros, c.a. 1942. Fonte: publicado por (CALDERÓN KALTWASSER, 2001, p. 58).

252 Pouco tempo antes, no fundo do alinhamento, o mestre tinha adaptado uma cela para seu trabalho íntimo, 
baseada nas dimensões básicas do Modulor, 2.26 x 2.26 x 2.26 m. “Sobre um móvel havia alguns objetos 
importantes, entre esses uma urna parecida com uma ânfora romana, com cabelos da sua mãe e as cinzas da 
sua esposa Yvonne [...] Do lado, estavam as fotos das queridas defuntas” (BODEI, 2014a, p. 176, tradução nossa).

Paradoxalmente, foi graças a Gropius, cujas diferenças teóricas com Le Corbusier ao redor da ideia da 

cidade moderna são bem conhecidas, que Duhart conseguiu uma vaga na Rue de Sèvres, em 1952 

(ELIASH, 1987, p. 18), enquanto estudava no Institut Français d’Urbanisme da Sorbonne com bolsa do 

governo francês (MONTEALEGRE, 1994, p. 2003), e nos cursos do CNIT, ou Centre des Nouvelles Tech-

nologies et Industries (EMILIO DUHART, 1992, p. 82). Como seus antecessores, ele tinha lido vários livros 

de Le Corbusier, entre esses Quand les cathédrales étaient blanches, “que impactou-me muito nessa 

época, ainda que não conhecesse muito bem esse arquiteto” (DUHART, 1993, p. 8). Assim descreve 

Duhart sua primeira entrevista com o mestre, portfólio de trabalhos na sua mão:

Entrei em um cubículo preto de 2,26 x 2,26 x 2,26 m252, com uma única lâmpada diri-
gida a uma escultura de madeira policromada. Com seus óculos levantados à maneira 
de um pioneiro da aviação, olhou atentamente cada foto e cada desenho, fazendo 
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comentários um pouco ásperos e reflexivos: “É uma arquitetura que carece um pouco 
de carne... Gropius me disse que você sabe se virar...”. Depois deixou a pasta e, com 
um olhar azul-branco, falou-me, brevemente, que a minha mesa estaria aguardando 
por mim na quarta-feira seguinte. Depois encontrei-me instalado sob a grande pintura 
do mestre que rematava um largo corredor, que constituía o ateliê (tradução nossa). 

Hospedado no n. 32 da Rue Chanoinesse253 (4e arrondissement), Duhart começou a trabalhar com Le Corbu-

sier em maio de 1952. Seu depoimento revela que, nesse momento, o lugar parecia pouco com aquele ate-

liê gigantesco de 1947, tanto pelo tamanho da equipe quanto pela fase dos reduzidos projetos abordados:

Isso foi o que tive que viver com L.C. [sic] e seu grupo de colaboradores, que não ultra-
passava a dúzia. Todos estavam correndo com desenhos para a Índia, com as últimas 
etapas da “U. de Habitação” de Marselha confiadas a Wogenscky [...]. Lembro, entre 
outros, a [...] Samper o colombiano que elaborava o Secretariado do Capitólio de Chan-
digarh [...]. Com todos eles tive relações de grande amizade e os encontrei décadas 
depois, em Paris (DUHART, 1987, p. 8, tradução nossa).

Sobre a natureza do trabalho direto com o franco-suíço em processos projetuais, Duhart (1987, p. 8, tra-

dução nossa) retrata um Le Corbusier mais aberto ao diálogo e à hesitação:

Não era fácil, ele era exigente, irônico às vezes, mas sempre veraz diante das dificul-
dades e das suas próprias dúvidas, que compartilhava com cada um. Das relações 
no trabalho, ancoradas no mesmo rigor e paixão pela arquitetura, surgiu uma relação 
direta, sem compromissos, de uma franqueza temperada com humor e, no fundo, com 
gentileza. Às vezes, brevemente, abria-se à confidência sobre suas inquietações, sobre 
as relações da obra com o destino da época, com o lugar e com as pessoas. A Índia 
tinha-lo impressionado fortemente, sentia um respeito imenso e alimentava-se das 
suas experiências de viagem que compartilhava conosco.

A mencionada participação do chileno no desenvolvimento do Secretariado de Chandigarh (que Samper 

coordenava e que no qual Pérez Chanis participou), é comprovada por um croqui que estuda um lance 

da planta comprida, relativa a uma das salas dos ministros (FLC 03292). Como comentado linhas acima, 

tanto a Alta Corte quanto o Secretariado, além de pertencerem aos primeiros canteiros empreendidos 

por Le Corbusier e Pierre Jeanneret em território indiano, inauguraram uma exploração corbusiana que vai 

além do brutalismo. Difícil de definir, essa linha de pesquisa se identifica com uma vontade de um “espaço 

inefável” e que, mais de duas décadas depois, Duhart254 (1977 apud MONTEALEGRE, 1994, p. 23) tentaria 

definir com suas próprias palavras:

253 Segundo carta encaminhada por Le Corbusier ao chileno em 9 de julho de 1952 (FLC G2-13-35).
254 Discurso do arquiteto Emilio Duhart Harosteguy ao receber o prêmio nacional de arquitetura do Colégio de 
Arquitetos do Chile, 1977.
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Todos conhecemos lugares, espaços, naturais ou criados pelo homem, que atraem as 
pessoas [….] aparentemente sem uma razão bem definida. Ali expressamos alegria 
ou bem-estar. [...] Isto é o que a arquitetura produz, em maior ou menor medida; Le 
Corbusier chamou-o de espace indicible que, na verdade, não possui explicação, sim-
plesmente é (tradução nossa).

A procura do franco-suíço pelo espaço inefável estendeu-se à Índia: além dos projetos para Chandigarh, 
Le Corbusier recebeu vários encargos para outra cidade a escassos quilômetros ao sul da capital do Pan-
jabe, Ahmedabad: a casa Chimanbhai (encomendada pelo prefeito da cidade para sua irmã e sobrinhos); a 
casa para Mme. Manorama Sarabhai e a Villa Shodhan. Os três dossiês foram desenvolvidos desde 1951, 
porém apenas as duas últimas mansões seriam construídas. A contribuição de “Émil” no ateliê se con-
centrou no projeto da Shodhan, que primeiramente foi identificado como o dossiê Hutheesing. Trata-se do 
sobrenome de Surottam Hutheesing, primo do prefeito e secretário da Mill Owners Association, uma das 
maiores agremiações de fiandeiros de algodão na Índia, que também encarregou a construção de sua sede 
administrativa a Le Corbusier. A casa, ou melhor, ou projeto (ainda em desenvolvimento naquela época), 
foi vendido no papel a um senhor de sobrenome Shodahn, que fez adaptar a estrutura para ser erigida em 
um outro terreno. Tarefa não muito difícil, levando em conta que o partido estrutural se baseava em uma 
estrutura Dom-Ino, e que as condições climáticas e a incidência solar eram quase as mesmas do primeiro 

lote. Em compensação, o rigor dos ventos exigiu alterações profundas da proposta:

[...] Era uma espécie de plataforma com cubículos superpostos, protegida por umas 
pequenas abóbadas do tipo colombiano255 sobre quatro pilares esbeltos; o conjunto 
orientado segundo os ventos dominantes da região. As dificuldades começaram quan-
do, ao pesquisar pelas velocidades dos ventos, percebi que as abóbadas e os pilares 
seriam arrancados imediatamente. Precisava-se repensar tudo de novo. Após longos 
estudos, a solução inicial foi abandonada e procurei uma solução que me lembrava aos 
problemas contra os sismos256, isto é o uso de lâminas verticais substituindo os pilares 
esbeltos. Isso modificou profundamente a plástica dos primeiros riscos, enriquecendo 
as relações espaciais da casa, sem trair as primeiras intenções. Esse foi o caminho 
adotado por LC [sic]. Ele me disse, zombando um pouco ”então você quer que vol-
temos à V. Savoye?” Eu respondi: “melhor a uma espécie de Villa à Carthage”. Mr. 
Hutheesing não gostou do novo projeto. Felizmente, Mr. Shodhan abraçou-o. Eu tinha 
que voltar para o Chile e o meu amigo Doshi ficou encarregado dos planos executivos 
(DUHART, 1987, p. 9, tradução nossa).

O momento mais produtivo da atuação de Duhart no Ateliê Le Corbusier foi no mês de junho de 1952: 

as Fiches Horaires registram 141 horas de dedicação do estagiário neste dossiê. Tratar-se-ia do tempo 

empregado na elaboração de 26 desenhos da Shodhan. Paradoxalmente, apenas houve um registro no 

Livre Noir a prancha n. 4446 (inicialmente intitulada n. 4355; FLC 06445), ainda referida como Maison 

255 Aprofundaremos nesse tema no capítulo seguinte, ao abordarmos o projeto das Casas Jaoul.
256 O Chile se caracteriza por sua intense atividade sísmica, daí a sofisticação dos seus sistemas estruturais.
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Hutheesing. Tanto este quanto os outros desenhos de Duhart são de difícil leitura, por conta do seu ca-

ráter provisório (rascunhos feitos em lápis). Esses correspondem a diversas frentes de trabalho sobre o 

volume sul da intervenção, determinadas pela data de registro. A primeira dessas frentes, de 13 de junho, 

inclui plantas em escala “1 cm / 1m” (1:100) dos pavimentos n. 2 (alcovas do segundo andar ou nível 1; 

FLC 06669); n. 3 (alcovas do terceiro andar ou nível 2; FLC 06668) e n. 4 (FLC 06671 e FLC 06511, sobre 

rascunho FLC 06639), indicando as lajens acessíveis, entre superfícies em guarda-chuva, que configura-

riam a cobertura da casa. Essa disposição do teto se comprova nas seções C-D (FLC 06583) e A-B (FLC 

06638), desenhadas na mesma data e escala. No segundo corte, percebe-se a projeção da grande rampa 

interna que comunica o térreo ao piso n. 1. Em 18 e 26 de junho apareceram novos riscos de Duhart 

para o terraço-jardim, onde as instâncias transitáveis mudaram de proporção (mais compridas), relacio-

nando-se aos níveis inferiores por meio de balcões internos. No caso das habitações dos pavimentos 

inferiores, traçadas em 13 de junho, chama a atenção que ambos os andares possuem quartos divisíveis 

em dois espaços, imitando as habitações para crianças na Unidade de Marselha.

No que diz respeito aos estudos das elevações, um esquema em carvão da fachada sul-oeste foi assinado 
em 18 de junho (FLC 06514 e FLC 06541; Fig. 116): além de expressar a profundidade da “verdadeira” fa-
chada da casa, criada pelos brises (pela escala doméstica do projeto, esses conferem maior dramatismo), 
soma-se à presença de traçados reguladores para a disposição desses, baseados no quadrado áureo que 
garantiria a harmonia da composição. No dia seguinte (19 de junho), o chileno assinou o maior lote de pla-
nos: além de novos estudos para o terceiro nível (FLC 06516), entre eles dois relativos à terceira proposta 
para a casa (FLC 06537, baseado em riscos de FLC 06536), apareceram estudos para as fachadas noroes-
te (FLC 06513; FLC 06529) e sul-leste (FLC 06515; FLC 06562). Enquanto, na primeira, haveria preeminên-
cia da superfície branca (amenizada apenas pelo vão no terraço-jardim e pela projeção externa da rampa), 
na segunda, do lado oposto, apareceriam duas massas cúbicas – varandas em ambos os lados de um vão 
central – nos níveis 2 e 3, alterando a continuidade da parede principal. Por sua vez, o novo terceiro nível 
ocuparia uma maior superfície dentro do quadrado que regulava a planta do corpo sul da casa, mudando 
totalmente as proporções das habitações. Por fim, a varanda da fachada norte era desconsiderada.
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Figura 116: Villa Shodhan, croqui de estudo para a fachada sul-oeste, 
1952.

Fonte: Emilio Duhart (FLC 06541).

No dia 23, Duhart elaborou estudos para a fachada principal (norte-oriental; FLC 06538 e FLC 06513), 
aquela sobre a qual avançaria o descanso da rampa, e para os cortes E-F e G-H (FLC 06542) da terceira 
proposta. Ambos os desenhos atingem um maior nível de definição, mesmo para as vedações (grade que 
conferiria transparência e ventilação). Outros desenhos sem data correspondem a esquemas para os cor-
tes K-L e I-J da terceira proposta (FLC 06521), novos estudos de Duhart para o terraço-jardim (FLC 06535) 
e, quiçá, o desenho mais relevante deste grupo, uma “espinha” (corte-fachada noroeste e sul-leste; FLC 
06567) que, apesar da sua simplicidade (uma superfície branca, furada) resulta interessante ao revelar a 
fenestração desse plano. Finalmente, um risco intitulado “Construction” ilustra um esquema, na planta, das 
inclinações dos diferentes planos que configurariam a cobertura (FLC 06662). 

“Esse projeto resultou em uma amizade gentil”, diz Duhart (1987, p. 9, tradução nossa). “[...] ele me 
convidou a jantar na sua casa e me falava de um chileno que não esquecia: ‘Dávila... era um rapaz muito 
bom, isso foi há vinte anos’”. Com Dávila ativo no Chile, agora era a vez de Duhart retornar: em 9 de julho 
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de 1952, Le Corbusier ficou sabendo que o seu pupilo de Temuco caiu de uma árvore, impedindo-lhe com-
parecer ao serviço257. Com certeza, essa foi a razão pela qual o seu estágio encerrou-se prematuramente 
(informação verbal258) e pela qual apenas tenhamos encontrado um registo de Duhart no dossiê ASH, 
datado no mês de julho: um esboço em planta da estrutura de ambos os volumes do prédio, assinada no 
dia 12 (FLC 06663). De fato, essa foi a única prancha desenhada pelo estagiário em cujo rótulo aparecia o 
título Villa Shodahn (dossiê retomado por Rogelio Salmona) e não Villa Hutheesing. 

Em 15 de julho de 1952, Le Corbusier autorizou Duhart, mediante comunicação datilografada (FLC D1-20-
71), a visitar a Unidade de Marselha, que estava a três meses de ser inaugurada. Essa visita, da qual não 
possuímos evidências, teria encerrado essa fase corbusiana do chileno e, com ela, uma época no ateliê: a 
dos estagiários fugazes. Mas, como anunciado anteriormente, um forte vínculo afetivo uniria Le Corbusier 
a Duhart, que retornou definitivamente à França na década de 1970. Como no caso de González de León, 
apenas seis meses bastaram para que a experiência corbusiana do chileno deixasse um traço profundo na 
sua própria produção, além de uma boa amizade com o mestre, ratificada pela troca de correspondência 
e depoimentos subsequentes:

Foi uma etapa extraordinária; o reencontro com Paris, o ambiente estimulante do Ateliê 
de Corbu e o contato e a amizade mantidas ao longo dos anos com o mestre. Seu ca-
ráter e vitalidade faziam com que eu o comparasse com um cactos de coração cheio. 
Lembro dele com grande carinho. Foi bom, no entanto, que eu tivesse tido, nesse 
momento, alguma autonomia ao receber a influência desse grande criador, sem ficar 
irritado, como aconteceu com alguns dos seus colaboradores mais novos. Com Corbu 
aprendi muito da arquitetura e o seu exemplo reforçou a minha vontade de não fraque-
jar diante das dificuldades da vida do arquiteto, sem me deixar invadir pelos compro-
missos (DUHART apud MONTEALEGRE, 1994, p. 21, tradução nossa).

Como fato marcante do fim do estágio, não apenas para ele, mas para os rumos da arquitetura moderna 

no Chile, Duhart (1987, p. 8, tradução nossa) menciona: 

[Le Corbusier] Interrogava-me sobre o Chile e sobre a A. Latina [sic], pela qual sentia 
uma grande afinidade. Então, sob a minha demanda, escreveu uma carta muito gentil 
para os jovens arquitetos do Chile que levei, na minha volta, a Santiago. Perguntou-me 
também pelo acontecido com a casa Errázuriz [ele ignorava que ainda não tinha sido 
construída]. Então senti sua frustração compreensível [...].

257 “Fiquei sabendo, com pena, que você ficou como um bobo caindo de uma árvore. O que se supunha que você 
estava fazendo ali? Espero que não seja grave. Não se preocupe pelos planos de Huthesing [sic]. Se tivesse o tempo, 
iria visitá-lo, mas me desculpe por favor, estou cheio de serviço, tenho a cabeça meio quebrada” (FLC G2-13-35, 
tradução nossa). 
258 Segundo Andrés Larraín, em depoimento à autora (21 de fevereiro de 2014).
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3.
DATILEIRAS ANDINAS: POR UM 
ATELIÊ DA PROCURA PACIENTE 

[1948-1959]
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3.1. 
PRELÚDIO: O ESCRITÓRIO À COLOMBIANA

Graças aos depoimentos de Germán Samper (1987), colaborador colombiano que se incorporou 

à Rue de Sèvres no final de 1948, intuímos que a infraestrutura do ateliê quase não teve alterações no 

começo da década de 1950: ele apenas aponta a deterioração da larga escada, a adaptação de uma adega 

como biblioteca e a instalação de uma austera sala de espera. Junto a seu compatriotra Reinaldo Valencia, 

Samper redigiu um testemunho do seu passo pelo ateliê, em ocasião do 100o aniversário do seu mestre 

(1987, p. 10), onde fornece outros detalhes das mínimas mudanças na estrutura física do escritório:

[…] Largura aproximada do ateliê 2,50 metros x 25 de comprimento. Escritório de Le 
Corbusier [...] uma mesa e uma cadeira. NÃO tem outras janelas. Pintado de preto [...] 
Calefação muito elemental com um revérvero alimentado com madeira. Não há poltronas 
para os visitantes. Vi Alvar Aalto em pé, encostado em uma mesa. [...] A iluminação 
natural era muito precária, vindoura de um pátio pequeno, sem vista nenhuma. [...] 
Não havia cafezinho nem refrigerantes. Nem música. Somente Xinakis [sic] assobiava 
fragmentos do quarteto [de cordas] n. 12 de Beethoven (tradução nossa1)

Posteriormente, Samper descreveria outro ritual cotidiano que dá conta da coesão de um novo grupo de cola-

boradores latino-americanos de Le Corbusier, ao qual ele pertenceu: “Nessas horas de trabalho, e com a pre-

sença do arquiteto, ninguém se mexia do seu lugar. No meio dia, os hispano-falantes saíamos para almoçar 

juntos em restaurantes próximos com toalhas de papel nas mesas sobre as quais decidíamos problemas dos 

projetos que se desenvolviam no ateliê” (SAMPER apud O’BYRNE, 2010, v. 2, p. 141, tradução nossa). 

Os métodos de trabalho e rotinas no Atelier Le Corbusier também mudaram pouco. No que diz respeito 

aos planos definitivos, desenvolveu-se uma técnica de representação batizada pelo mestre como “trem-

blotante” (tremulação), na qual linhas guia, em lápis muito fino, eram ressaltadas com tinta, usando penas 

inglesas. Isto conferia aos desenhos uma textura particular que diferenciava a produção da Rue de Sèvres 

da de qualquer outro ateliê e exibia, ao mesmo tempo, o rigor geométrico e a sensibilidade humana dos 

1 Rascunho datilografado para uma conferência que iria ser proferida por Germán Samper e Reinaldo Valencia no 
Museu Nacional da Colômbia (Bogotá), por motivo de uma exposição comemorativa do primeiro centenário de Le 
Corbusier, em 1987. Atualmente está no acervo pessoal de Reinaldo Valencia.
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seus criadores (informação verbal2). Nos rótulos desses planos, prevalecia a ordem alfabética dos diferen-

tes atores implicados e não seu nível de envolvimento na elaboração do desenho. Na última fase do Grand 

Atelier, os rótulos eram datilografados e colados ao plano3. Todavia, Samper salienta o papel dos pequenos 

croquis que o franco-suíço ainda elaborava para os desenhistas durante o período do seu estágio:

Quando [Le Corbusier] trabalhava, a sua mão elaborava traços que possuíam um 
significado básico, nem uma linha a mais, nem uma linha a menos. Irritavam-lhe, 
principalmente, os desenhos excessivos, que tentavam modificar a realidade ou possuir 
um valor em si mesmos [...]. Os esboços de Le Corbusier, apesar da sua severidade, 
do seu estrito rigor e do seu caráter colaborativo, eram, paradoxalmente, uma obra 
estética graças ao uso certo das cores (SAMPER, 1987, p. 59, tradução nossa).

A policromia dos riscos corbusianos4 contribuiu à pedagogia por trás dos processos cotidianos, como 

registrado por Samper (apud O’BYRNE, 2010, v. 2, p. 141, tradução nossa):  

Previamente, durante a manhã, Wogenscky tinha averiguado qual de nós precisava, 
com mais urgência, mostrar ao mestre os avanços do projeto. O afortunado ganhava 
uma tachinha vermelha na lista de colaboradores fixada a uma lâmina de cortiça 
pendurada na parede. Le Corbusier dava uma olhada nessa e ia diretamente até a 
mesa do colaborador selecionado. Chegava com um maço de lápis de cor na sua mão. 
Ali ficava umas duas horas, comentando, propondo alterações, usando suas cores, 
ministrando aula, lembrando dos lugares favoritos que visitou. Depois de uma revisão 
desse tipo, era necessário escrever a data do plano, tirar a prancha e começar do zero 
para introduzir a modificação planejada. Por isso, os projetos duravam anos.

Nas lembranças de um terceiro colombiano que vivenciou os últimos dias do Grand Atelier, Rogelio Sal-

mona, testemunha-se um Corbusier volúvel que, embora desse mais autonomia a um número reduzido de 

colaboradores, preferia evitar o debate com eles:

Podíamos participar em projetos, desenvolver suas ideias, seus esquemas, trabalhar 
com ele. Mas [...] havia muito, muito tempo seus riscos estavam pré-estabelecidos. 
Não estudávamos nem as condições nem o lugar onde se faria a arquitetura. [...] Tudo 
era um pouco estéril e, contudo, Le Corbusier era uma pessoa charmosa. Não era um 
ogro, na contramão da ideia que às vezes a gente tem. Ele somente era tirânico com 
as pessoas das quais não gostava ou que se opunham às suas opiniões. Não era um 
homem que gostasse da pesquisa ou da confrontação das suas ideias (SALMONA apud 
EDELMAN, 1981, p. 11-12, tradução nossa). 

2 Depoimento de Robert Rebutato à autora, em 9 de março de 2014.
3 Depoimento de Alain Tavès à autora, em 20 de fevereiro de 2014.
4 A esse respeito, o próprio Corbusier narrava: “Quando alguém me lança uma pergunta, costumo botá-la na minha 
memória, isso para me impedir de esboçar […] Durante o mesmo dia, produto de uma explosão espontânea no 
interior do meu ser, o click se produz. A gente pega um carvão, um lápis colorido (a cor é a chave da aproximação) 
e, no papel, a gente dá à luz a ideia [...] a criança nasce” (LE CORBUSIER apud LOACH, 1987, p. 73, tradução nossa).
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Ainda que a afinidade do arquiteto com alguns estagiários fosse evidente (a participação desses começava 

a ultrapassar a méia de um semestre, para os latino-americanos, e de um ano para os colabordores em 

geral. LEONE, 2013, p. 19), os mecanismos adotados nessa fase para a conformação da equipe dedicada 

a um projeto específico e para a escolha do seu “líder” eram variados (STERKEN, 2003, p. 203), garantindo 

uma relativa equanimidade. Em algumas ocasiões, tratavam-se de eleições de terceiros, como no caso de 

Germán Samper, designado por Georges Candillis para a montagem de algumas tabelas CIAM (comenta-

das a seguir); em outras ocasiões, o próprio arquiteto indicava alguém em decorrência, por exemplo, dos 

vínculos geográficos ou sociais de um desenhista com clientes e/ou parceiros. Com o passar dos anos, 

as escolhas tornar-se-iam mais arbitrárias, seguindo a simples intuição corbusiana (informação verbal5). 

Durante a projeção do conjunto de obras para Chandigarh, Le Corbusier teve que estabelecer um novo e 

mais complexo sistema de hierarquias no ateliê, por conta da magnitude do encargo6.

Entretanto, à medida que alguns colaboradores ganhavam experiência, o mestre sentia perder o 

controle sobre os seus projetos. Daí que não tardasse em conferir um apelido para esses jovens (uma atitu-

de sarcástica pela qual o arquiteto era reconhecido): “Dattiers royaux” ou “Palmiers sauvages”. A justifica-

tiva seria seus salários (segundo “Corbu”, muito altos, se comparados com as tarefas encaradas por eles. 

STERKEN, 2011, p. 29), títulos hierárquicos e, principalmente, o tempo de permanência deles no ateliê, 

tão longo quanto a existência das plantas inertes sob a sombra de um sol (paráfrase do mestre) – um sol 

corbusiano, nesse caso. O próprio o franco-suíço – inspirado na vegetação contemplada nas suas recen-

tes viagens ao Egito e incorporadas no urbanismo de Chandigarh7 – exprimiria essa ideia a três dos seus 

empregados, através de uma nota à atenção, em 11 de julho de 1957 (não temos certeza se foi entregue): 

“Seu destino [de tamareiras] é ficar sempre ali, sempre presentes. Mas essas sempre acabam devoradas: 

esse sol é muito quente, essa chuva molha” (FLC U3-8-207, tradução nossa8). Além da analogia biológica 

relativa a sua altura, estabilidade e proveito de outrem (neste caso, da celebridade de Le Corbusier), nas 

palavras do mestre esconder-se-ia uma vontade pejorativa, quiçá remitida à condição imigrante dos seus 

colaboradores. Entre os latinos, o único diretamente chamado de dattier por Le Corbusier foi o venezuelano 

Augusto Tobito, cujo caso abordaremos no final deste capítulo. Contudo, devido à condição prolongada e 

relativamente autocrítica da sua participação no ateliê, decidimos estender esse apelido aos seus prede-

cessores andinos, com destaque a Rogelio Salmona e Germán Samper.

5 Depoimento de Robert Rebutato à autora, em 9 de março de 2014.
6 “Para ter sucesso na construção de Chandigarh, Le Corbusier instaura uma estratégia de concepção particular, 
presidida por uma hierarquia de tarefas muito estrita, encaixada nas convenções do trabalho da época: calqueur, 
dessinateur, projeteur, chef d’exécution, inspecteur des travaux, chef d’études e chef des travaux, chef d’équipe. 
Assim, podemos apontar para o ano de 1954 a distribuição seguinte: sob a direção do chefe da equipe, Wogenscky, 
encontram-se chefes de estudos como Gardien, Lemarchant, Maisonnier, Masson, Tobito e Xenakis, os projetistas 
Doshi, Kim, Olek, Mériot, Salmona e um calcador, Georges Sachindis, que não figura no Livre Noir. Não encontramos 
nenhum desenhista, chefe de execução ou inspetor de trabalhos” (PAILLAULT, 2011, p. 80, tradução nossa).
7 “Precisa-se semear muitas palmeiras (datileiras)”. Carnet F25 (“Indes, avril 52 No. 2: Le Caire”), 20 de abril de 
1952 (LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 2, p. 770, tradução nossa). Le Corbusier também pretendia 
semear tamareiras no projeto de Bagdá, segundo o carnet L50, “octobre 1957” (LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 
1981, v. 3, p. 158).
8 O rascunho dessa nota está no carnet  N58 (LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 1941, v. 4, p. 420).
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3.1.1
Reinaldo Valencia Rey 

Tabela 14: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Reinaldo Valencia, na Rue de Sèvres.

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Segundo depoimento de Samper, a chegada do seu compatriota Reinaldo Valencia (Quibdó, 1922 – Cha-

lonnes-sur-Loire, 1994) à Rue de Sèvres é tão misteriosa quanto os motivos do seu retorno à Colômbia 

(informação verbal9). Além das típicas razões que motivaram a vinda de estagiários (leitura de Vers une 

Architecture e Quand les cathédrales étaient blanches), Valencia (no depoimento redigido com 

Samper para as comemorações do centenário do franco-suíço em Bogotá, em 1987; p. 6) aponta a releitu-

ra da sua obra na arquitetura moderna brasileira. “[...] liderada por Lucio Costa e Oscar Niemeyer, discípu-

los de Le Corbusier que adequaram os princípios do mestre a condições climáticas muito exigentes. Essa 

obra brasileira teve um papel importante na opinão de setores amplos da juventude universitária nesses 

anos” (tradução nossa).  

Baseados no seu Registro Nacional de Estrangeiro (carte de séjour temporaire; Fig. 117), que indica 

que Valencia entrou na França em 5 de novembro de 1949, e no certificado assinado em 3 de maio de 

1951 (Fig. 118), podemos afirmar que ele bateu à porta do escritório de Le Corbusier nesse mesmo mês 

DATAS 1949
PROJETOS D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O

TOTAL PROJETOS 3

PLANOS

OUTROS DOCUMENTOS

FÉRIAS

REINALDO VALENCIA

MMI

STR

BOG

19511950

9 Depoimento à autora em 1 de agosto de 2013.

TOTAL PROJETOS

PLANOS

OUTROS DOCUMENTOS

FÉRIAS

3
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(um ano e três meses mais tarde que o primeiro colaborador da Colômbia, Salmona). O documento indica jul-

ho de 1951 como data de finalização do estágio, bem como os projetos que contaram com a participação 

do colombiano (LC BOG; MMI; N.Re; STR) e a satisfação do patrão com o desempenho do estagiário. 

Porém, inúmeros registros da FLC testemunham a favor de uma estada bem mais intensa, prolongada até 

outubro de 1951.

Figura 117: Carte de séjour temporaire, novembro de 1949. Fonte: acervo particular Reinaldo Valencia.

Figura 118: Certificado de estágio de Reinaldo Valencia assinado por Le 
Corbusier, maio de 1951.

Fonte: acervo particular  Reinaldo Valencia.
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Formado na Universidade Nacional de Bogotá, em 1947, Valência ganhou a bolsa “César Conto” do go-

verno colombiano10, que financiava seus estudos de especialização em arquitetura e urbanismo por um 

período de 24 meses, com o compromisso de fazer uma prática profissional em um prestigioso estúdio 

parisiense e de voltar ao seu país para trabalhar em uma agência governamental durante um ano. A origem 

colombiana de Valencia teria facilitado sua aceitação no ateliê, e sabe-se que ele assinou o acordo de 

confidencialidade do Plano Piloto de Bogotá em dezembro de 1949. Isso não significa que tudo tenha sido 

simples para ele pois, como a maioria dos seus colegas latino-americanos, suportou o sufoco de morar na 

capital francesa com orçamento de estagiário, ficando inicialmente em um quarto de pensão no n. 3 da 

Rue Vaugirard (6e arrondissement; Fig. 119)11. 

Figura 119: Croqui de Reinaldo Valencia ilustrando seu quarto em uma 
pensão parisiense, c.a. 1951. 

Fonte: Museu de Arquitetura Leopoldo Rother, Universidad Nacional de 
Colombia.

De maneira inusitada, todo mês eram emitidos certificados de estágio para Valencia assinados pelo próprio 
Corbusier (com exeção de maio de 1951, quando o atestado foi assinado por Wogenscky por conta de um 
afastamento do franco-suíço) dando conta dessa experiência, sem remuneração, do mês precedente (nos 
arquivos pessoais do arquiteto encontram-se os certificados de fevereiro; abril; maio12; junho; julho; agosto 
e setembro de 1950 e de maio de 1951). Com certeza, deve se tratar de mais uma exigência da agência 
financiadora da sua bolsa.

10 O contrato, assinado em 5 de agosto de 1949 e estipulando uma parcela mensal US $ 140, está nos arquivos 
pessoais de Reinaldo Valencia (sem catalogação).
11 “[...] durante épocas difíceis da sua estada, [Valencia] queixou-se por não ter dinheiro nem receber pagamento 
do seu chefe, além de ter que aguentar o caráter dele. [...] de qualquer jeito, [Valencia] tinha certeza de que essa 
viagem, bem como o estágio no ateliê [...] tornar-se-iam, para ele, um ‘prêmio futuro’ pelo qual estaria disposto 
a fazer grandes sacrifícios [...] convencido de que Le Corbusier estava certo: viajando, desenhando, aprendendo 
geografia – como disse o próprio Valencia – era possível aprender arquitetura” (CERÓN RINCÓN, 2002, p. 121; 136, 
tradução nossa).
12 Esse certificado pertence ao acervo da FLC (FLC G3-15-453).
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O primeiro dossiê cuidado por Valencia é, justamente, o de Bogotá. Além dos planos desenvolvidos em 
parceria com Salmona, Samper, Clémot e Solomita, Valencia ficou como único responsável do item “Cru-
zamentos” (parte do capítulo “Circulações”), que consta nas pranchas n. 423013 (indicados com círculos 
entre vias de cor14 laranja e vermelho, sobre uma planta em escala metropolitana) e n. 423115 (detalhe 
de quatro diferentes tipos de encontro, dependendo das hierarquias de vias envolvidas e apontando, com 
diferentes cores, o número de pistas, ilhas e calçadas e regulamentadas). Ao estarem incluídos no Informe 
Técnico, esses planos também carecem de assinatura: em compensação, o registro de Valencia aparece 
nas páginas n. 61 e 62 Doit do Livre Noir16. Os itens n. 4230 e n. 4231 estão intimamente vinculados às 
lâminas n. 422717 (folha 133-4 do relatório), n. 422818 (135-419) e n. 4229 (134-420), elaborados desta vez 
com Samper, ilustrando os perfis da “V2 Trans” (Avenida Jiménez, Eixo Leste-Oeste de comunicação) e da 
“V1 Reg”; da “V3 Del” (avenidas de delimitação de bairros), “V4 Pen” (avenidas de penetração de bairros) 
e “V5 Dis” (avenidas de distribuição) no segundo; mais duas “V2 Trans” (Carreras 10a e 14a) no terceiro. 
Cada seção, com cotas e cores indicando o uso da superfície, era confrontada a um trecho da planta da via 
e, nos casos das V1 e V2 Trans, a diferentes perfis, dependendo da função das áreas servidas, ao longo dos 
diferentes segmentos da avenida (vias industriais; vias regionais; vias de serviço para as habitações; etc.).

Em 30 de junho de 1950, registraram-se outras assinaturas de Valencia no dossiê BOG, dessa vez 
junto a Salmona, para o capítulo “Densités” – composto por quatro esquemas em planta do perímetro 
urbano, aproximadamente à escala regional. Enquanto os n. 4323 (“121 Divers”) e n. 422621 (“113 Divers”) 
ilustram diagnósticos da densidade geral e os limites atuais do perímetro, os n. 422522 (“113 Divers”) e n. 
4224 (“113 Divers”) apresentam uma proposta de saturação da área central, delimitada pelos córregos 
San Francisco e San Cristobal, bem como pelas montanhas orientais (até os 2.700 m acima do nível do 
mar). Essa fórmula respondia à identificação das densidades em cada uma das três grandes zonas da 
cidade (centro – 300 hab/ha; norte – 200.000 hab.; e sul – 100.000 hab.), exibida em n. 4225.

Por fim, já em março de 1951, Samper, Valencia e Salmona participaram do detalhamento (planta, 
cortes, perfis e axonometria) de quatro tipologias habitacionais para Bogotá. Lembre-se que, como no Plano 
Diretor de Buenos Aires desenvolvido pelo Austral, a proposta colombiana incluía a subdivisão das zonas pe-
riféricas da capital em unidades de bairro23, como sugerido por José Luis Sert em Can our cities survive?; 

13 Rascunho em FLC H3-4-436.
14 Sobre a questão da cor nos planos de cada uma das cópias do Informe Técnico, Samper (apud O'BYRNE, 2010, 
v. 1, p. 4) comenta que nesse momento não havia meios de reprodução colorida dos documentos e que, por causa 
disso, deviam aplicar as cores à mão, na memória do projeto. 
15 Rascunho em FLC H3-4-435.
16 Segundo esse documento, o capítulo n. 4197, “Division des secteurs”, também foi desenvolvido por Valencia 
sozinho, mas os planos ainda não foram encontrados.
17 Rascunho em FLC H3-4-377 e FLC H3-4-432.
18 Rascunho em FLC H3-4-375. No acervo pessoal de Valencia existe uma cópia, sem colorir, desse desenho, 
junto às pranchas n. 4234; n. 4242; n. 4243 e n. 4244 (elaboradas por Solomita), com as mesmas caraterísticas. 
Na parte posterior dessas folhas, há desenhos em carvão com motivos de mulheres nuas, possívelmente 
elaborados pelo próprio Valencia.
19 Rascunhos em FLC H3-4-433 e FLC H3-4-375.
20 Rascunhos em FLC H3-4-376 e FLC H3-4-434.
21 Rascunho em  FLC H3-4-419 e FLC H3-4-431.
22 Rascunho em FLC H3-4-420 e  FLC H3-4-430.
23 Em 30 de março de 1951, Valencia elaborou uma comparação das unidades de bairro concebidas por Sert para 
Medellín e Bogotá com aquelas projetadas diretamente na Rue de Sèvres (FLC H3-4-438).
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discutido por André Lurçat nos Círculos sobre Arquitetura Moderna organizados por Pierre Francastel (com 
presença de Samper e Salmona24) e apropriado por Le Corbusier sob o título de Théorie des secteurs. Tratar-
se-ia, neste caso, de quadras de 800 m x 1.200 m, cada uma acolhendo de cinco a doze tipos de moradia 
(segundo a prancha do setor, capítulo n. 4300; FLC 00597). Valencia esteve envolvido no desenho de novos 
bairros de baixa densidade, localizados em dois miolos específicos: perto da Calle 45 (bairros Teusaquillo 
e Palermo) e na Carrera 30 com Calle 74 (bairro Los Alcázares). O traçado de ambos os miolos mudaria 
significativamente, mesmo com a similitude de sua situação geográfica (à beira de um córrego): o primeiro 
estaria regido por uma trama de curvas e diagonais, decorrentes do plano urbano projetado pelo austríaco Karl 
Brunner; o segundo, por uma retícula cartesiana. No rascunho colorido para a prancha n. 131-2 do relatório, 
"Habitation Ravitaillement", Samper escreveu para Valencia: "atenção, as cores são outras e estão escritas no 
rapport!" (FLC H3-4-370, tradução nossa).

24 Samper fez notas desse debate, acontecido em 25 de maio de 1951 (logo depois do encerramento do dossiê 
BOG na Rue de Sèvres), em um caderno ainda não digitalizado, nem classificado. Evidentemente, a reação de Lurçat 
às Unités de Quartier era crítica: “As belas teorias, quando executadas, fracassam pelas condições econômicas e 
sociais” (tradução nossa).
25 Um esboço elaborado por Salmona sobre suas notas das aulas de Francastel, de outubro de 1953 (publicado por 
URREA, 2014, p. 117), ilustra dois imóveis à redent.

Figura 120: Prancha n. 4307, habitações tipo H3 (Redents collectifs 
quatre étages), 1950. 

Fonte: Reinaldo Valencia, Rogelio Salmona e Germán Samper (FLC 00598).

Adotar-se-iam três tipologias de habitação unifamiliar: H1, “Alignée familial deux étages”, casas de dois 

pavimentos com pátio inspiradas no modelo “Une Maison, Un Arbre” (prancha n. 4299; FLC 00596); H2, 

“Redent familial deux étages”, alinhamentos em zig-zag de três pavimentos, inspirados em propostas do 

Plano Maciá, de Barcelona (prancha n. 4298; FLC 31570); e H3, “Redents collectifs quatre étages”, inédito 

dentro da produção corbusiana de habitações coletivas por seus escassos quatro andares, mais o térreo, 

(prancha n. 4301; FLC 31598A e B; Fig. 120)25. Na prancha n. 4308 (FLC H3-4-415), os três colombianos 
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criaram uma tabela comparativa das densidades dos tipos de habitação He e H2: 334 habitantes por hecta-

re, no primeiro caso; 440, no segundo. Gráficos similares foram elaborados por Valencia, Salmona e Samper, 

do lado do desenho na planta e/ou axonometria dos tipos de moradia H1 (260 habitantes por hectare; pran-

cha n. 4307, FLC H3-4-414) e H4, “Unité”26 (440 habitantes por hectare; prancha n. 4309, FLC H3-4-416).

Diante do silêncio do escritório do Plano Regulador durante os meses posteriores à sua apresentação, 

em setembro de 1950, Le Corbusier decidiu comentar ao prefeito de Bogotá – Santiago Trujillo –, em carta 

de 2 de dezembro desse ano (FLL SERT E30), que conservou os três colombianos visando à continuação dos 

trabalhos para essa capital, entre esses, a concepção e execução de um grande prédio (TARCHÓPULOS, 

2010, p. 146). Isso não aconteceu, mas Valencia permaneceu no ateliê, atuando para novos projetos de ca-

ráter habitacional, com destaque a um concurso organizado pelo MRU, que cativou todas as forças produ-

tivas do ateliê em um intervalo de tempo muito curto: a urbanização do bairro Rotterdam, em Estrasburgo. 

Por seu caráter intempestivo, o dossiê não figura nos registros do Livre Noir, nem se encaixa na numeração 

ATBAT (os planos seguem uma nomenclatura simples, começando pelo número 1, que não ultrapassa os 

dois dígitos). O programa contemplava a criação de 800 células familiares, resolvido por Le Corbusier em 

apenas duas unidades de habitação, com 400 células cada. Uma frente à outra, elas estariam separadas 

por uma via veicular atravessando a esplanada verde, sobre a qual se erigiriam prédios soltos (equipamen-

tos) e uma inédita torre cilíndrica, com 100 apartamentos27. 

Figura 121: Prancha n. 6, fachadas norte e sul de uma unidade de habi-
tação para o concurso Bairro Rotterdam de Estrasburgo, 1951. 

Fonte: Reinaldo Valencia (FLC 30667B).

26 Na prancha n. 4306 (FLC H3-4-413), Valencia fez um estudo comparativo entre proposta de habitações em altura 
para Bogotá e a proposta para MSM. 
27 Quiçá seguindo regulamentos do edital, a maioria dos planos apresentados contam com uma cópia, diferenciada 
pelo quadro preto ao redor do rótulo.
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Valencia elaborou um total de onze planos das unidades, em escala 1:100, entre 1 e 24 de junho de 1951, 

incluindo as fachadas norte e sul (pignons; prancha n. 6; FLC 30667A e B; Fig. 121), os fundamentos do 

solo artificial (prancha n. 7; FLC 30670A); e a planta tipo dos pavimentos 1, 2, 5 e 6 (mais uma pequena 

axonometria do conjunto; FLC 30671A e B). Chama a atenção que, nessa fase do concurso, fosse exigida 

a apresentação de detalhes técnicos: isto não deveria representar problema nenhum para a equipe de 

Le Corbusier, que, para essa época, encarava a última fase do gigantesco canteiro de Marselha. Daí que 

se apresentaram, em escala 1:20, plantas relativas ao sistema elétrico de vários tipos de células (dife-

renciados por leves modificações na superfície construída): tipos I e II (prancha n. 41; FLC 30704A e B); 

III (prancha n. 42; FLC 30705 e FLC 30928); IV (prancha n. 43; FLC 30706 e 30929); V.A (prancha n. 44; 

FLC 30703A e B); V.B e V.C (prancha n. 45; FLC 30707); VI.A e VI.B (prancha n. 46; FLC 30708A e B) e VII 

(prancha n. 47; FLC 30709), todos preparados por Valencia. Desta vez, formula-se um sistema estrutural 

diferente às "caiser à bouteilles": elementos pré-moldados de concreto em forma de "U" agem tanto no 

sentido vertical quanto no horizontal, rigidizando a estrutura diante dos ventos. Daí que a fachada se torne 

uma espécie de grela, justaposta à rede das loggias (MEJÍA VALLEJO, 2015, p. 90). Por fim, ele desenhou 

as plantas do sistema hidro-sanitário do apartamento tipo V (prancha n. 40; FLC 30702). Pela data das 

pranchas n. 42, n. 43 e n. 47 (1 de outubro de 1951), intui-se que a proposta foi entregue nesse mês e 

não em junho28.

Figura 122: Prancha n. A.10.6.4, axonometria do lado oeste da Unidade 
de Habitação de Marselha; policromia e materiais, 1951. 

Fonte: Reinaldo Valencia (FLC 25645).

28 A quantidade de planos apresentados por Le Corbusier ao júri, que ocupou 120 m lineares (fica a dúvida se a 
apresentação de tantos detalhes técnicos foi iniciativa da Rue de Sèvres), bem como seu próprio nome sobre as 
pranchas (o projeto não era anônimo), teriam sido as principais causas para sua desconsideração por parte dos 
avaliadores, suscitando o lógico protesto do franco-suíço. O principal argumento deles: a proposta corbusiana era 
menos densa do que o esperado, liberando mais espaço público ao nível do térreo.
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Por outro lado, surpreende a assinatura de Valencia em sete planos para a Unidade de Habitação de Mar-

selha, cujos últimos detalhes executivos eram aprontados pelo ATBAT. A maioria deles datam de fevereiro 

de 1951, e correspondem aos ajustes da polychromie architecturale das fachadas, isto é, a disposição 

das cores nas paredes que confinam a loggia da cada unidade, incluído o brise-soleil. Como uma elevação 

convencional não daria conta de todas essas superfícies, precisou-se de duas axonometrias para cada 

uma delas, observando o prédio de baixo para a cima. Assim, Valencia traçou as fachadas oeste (vista do 

sul, prancha n. A.10.6.5; FLC 25646) e norte (prancha n. A.10.6.3; FLC 25644), além de duas axonome-

trias do lado leste (vista do norte, prancha n. A.10.6.2; FLC 25643; vista do sul, prancha n. A.10.6.4; FLC 

25645; Fig. 122). Essa última possui uma diminuta perspectiva detalhando o nicho de uma das paredes 

perimetrais na loggia do apartamento. Resulta curioso que as cores escolhidas (concreto natural; branco; 

azul; verde; amarelo; marrom), estejam indicadas, nessas fachadas, com notas em lápis preto, enquanto 

que em dossiês como Bogotá, apelou-se ao uso de lápis de cor ao modo das convenções para sistemas 

em esquemas abstratos. Os últimos dois planos de Valencia para o dossiê MMI, de 1 de maio de 1951, 

detalham elementos de ventilação da academia de ginástica (prancha n. A.1.6.49; FLC 26447) e das salas 

de calefação – plantas, corte geral pelo vão no térreo e individuais dos respiradouros –, elaborados quase 

sete meses depois (29 de setembro, prancha n. A.4.1.31; FLC 30749 e FLC 26470). Tratar-se-ia do traço 

mais recente desse colombiano no ateliê identificado por nós. 

Figura 123: Croqui de Reinaldo Valencia ilustrando o Pont des Arts em 
Paris, c.a. 1950. 

Fonte: Museu de Arquitetura Leopoldo Rother, Universidad Nacional de 
Colombia.

INGRID 
QUINTANA GUERRERO316



Nos escassos tempos de folga, ele visitou e desenhou outros lugares de Paris (Fig. 123) e da França 

(Vézelay), além de frequentar as aulas de Lombard na Universidade de Paris (sua carteirinha de estudante 

dá conta do cadastro de Valencia para o ano escolar 1951/1952; sua carteirinha de alimentação possui 

carimbos até abril de 1952, indicando que ficou seis meses mais em Paris, após o seu último registro na 

Rue de Sèvres, e cinco meses mais após o encerramento do contrato da bolsa; Fig. 124). Antes de voltar 

ao seu país, e com um roteiro sugerido por Le Corbusier – que almejava que seus discípulos reeditassem 

sua Viagem ao Oriente, de 1911 –, Valencia encerrou sua estada europeia partindo, junto com seu compa-

triota Salmona, em uma viagem pela Europa Clássica, que se somava a seus périplos pela Alemanha, pela 

Espanha; por Portugal; pela Tunísia; pelo Marrocos e pelo Egito.

Figura 124: Carteirinha de estudante de Reinaldo Valencia na Universida-
de de Paris, para o ano escolar 1951/1952.

Fonte: acervo particular Reinaldo Valencia.
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DATAS
PROJETOS M J J A S O N D J F M A M J J A

189 98 72

92 14

12 27

TOTAL PROJETOS 6

PLANOS

APENAS REGISTROS  "FICHES HORAIRES"

FÉRIAS

OBSERVAÇÃO 1: Os números ao interior da'guns quadros correspondem às horas registradas nas "fiches horaires"

MMI

CHAND GRILLE

N.Re

CHAND 
SECRÉTARIAT

ALBERTO PEÑA

1953

JA

CHAND CAPITOL

1952

Em junho de 1952, pouco tempo depois do retorno de Valencia à Colômbia, as Fiches Horaires registraram 

o nome de um quarto estagiário colombiano, com doze horas (tempo equivalente a uma jornada ou ao 

desenho de um plano) dedicadas ao dossiê de Marselha: Alberto Peña, que também registrou 27 horas 

para esse projeto, em outubro do mesmo ano. E embora não estivesse envolvido na elaboração do Plano 

Regulador para a capital colombiana, com certeza esse encargo viabilizou sua chegada à Rue de Sèvres. 

Por incrível que pareça, a historiografia da arquitetura colombiana pouco ou nada tem apontado a respeito 

do estágio deste personagem, – formado como arquiteto pela recém fundada Universidad de los Andes, 

em Bogotá (O’BYRNE, 2011, p. 31). A razão: sua atividade profissional voltou-se para a área comercial. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).Tabela 15: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Alberto Peña, na Rue de Sèvres. 

3.1.2.
Alberto Peña

TOTAL PROJETOS

PLANOS

APENAS REGISTROS "FICHES HORAIRES"

FÉRIAS

6
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Vale a pena abordar sua passagem pelo escritório de arquitetura mais importante dessa década, conside-

rando a transcendência dos projetos que contaram com sua participação29. 

Além da entrada nas Fiches Horaires, não encontramos mais registros de Peña no projeto marselhês. 

Em compensação, há provas de uma pequena participação do colombiano no desenvolvimento de outra 

unidade habitacional, a de Rezé-les-Nantes, em cujo dossiê Serralta já tinha trabalhado dois meses antes 

(os registros do estagiário datam de 30 de maio e 10 de junho). A importância desse projeto reside no seu 

sucesso como experiência social, pois foi encarregada por uma coletividade de moradores, a cooperativa 

“La Maison Familiale”, e não pelo MRU. Isto também fez com que o orçamento fosse menor, obrigando a 

substituição da estrutura esquelética de vigas e pilares – bouteiller – por caixas estruturais independentes 

para cada célula, separadas por peças de chumbo – boite à chaussures (LE CORBUSIER, 1953, p. 166). 

Embora menores do que os apartamentos de Marselha, as células de Rezé usufruíram da mesma distri-

buição espacial e disposição “traversante” na seção leste-oeste. Cronologicamente apontados, dois foram 

os planos elaborados por Peña para esse dossiê30: o primeiro, a descrição, nomenclatura e tabela de dis-

tribuição dos diferentes tipos de painéis pré-moldados – vedações – (anulado, prancha ATBAT Boc. 1; FLC 

02376), mais uma elevação longitudinal (fachada leste). O segundo, em formato gigante, corresponde às 

plantas dos andares 9, 10 e 11, em escala 1:100, indicando a repartição das diferentes tipologias celulares 

(n. En/034a; FLC 02306; Fig. 125). 

Figura 125: Prancha n. Boc. 1, Unidade de Habitação de Rezé-les-Nan-
tes, plantas dos andares 9, 10 e 11, 1952.

Fonte: Alberto Peña (FLC 02306).

29 Samper (em depoimento à autora, em 1 de agosto de 2013), que revisou o trabalho de Peña, lembra-se dele 
como alguém de pouca relevância no ateliê e que, como muitos, acrescentou anedotas sobre esse período na sua 
volta a Bogotá.
30 Nas Fiches Horaires aparece um registro posterior de Peña para Rezé (dedicação de 14 horas em julho de 1952), 
cujo suporte em papel ainda não foi identificado. 

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 319



O estagiário teve uma mínima participação em outro projeto habitacional, de natureza muito diferente de 

Rezé, tanto pela escala quanto pelo público alvo; com certeza, uma “força de último minuto”, no meio de 

algum sufoco ou charrette para as casas Jaoul, em Neuilly-sur-Seine, também com contribuição de Pérez 

Chanis. A prancha n. 4547 (detalhes em corte, planta e elevação gerais dos caixilhos de madeira que 

suportariam os panos de vidro no primeiro andar; FLC 09964/65, Fig. 126) foi desenhada pelo colombiano 

em 1 de agosto de 1953 (a pista mais nova de Peña na FLC31). Seu conterrâneo Samper teria sido o res-

ponsável por essa fase do projeto, justo depois de Salmona32. 

31 É importante levarmos em conta o intervalo existente entre esse último registro de Peña no ateliê e o segundo mais 
antigo (pertencente ao Secretariado de Chandigarh, em novembro de 1952). Embora seu nome apareça registrado 
em várias ocasiões no Livre Noir, a assinatura do plano n. 4547 corresponde à de Salmona. Era ele o responsável pela 
fase do dossiê Jaoul que envolveu Peña? Perderam-se (ou extraviaram voluntariamente) os documentos produzidos 
pelo estagiário nesse intervalo? Houve um afastamento maior do que seis meses, como no caso de Roberto Matta? 
Essas dúvidas ficam ainda por resolver.
32 Contudo, o papel de Samper teria sido mais simples, segundo a seguinte afirmação: "Os trabalhos a serem 
produzidos são divididos entre os funcionários sem seguir uma hierarquia de papéis ou um critério de gestão, mas 
em termos de quantidade, a parte mais substancial é preparada por Salmona" (LEONE, 2013, p. 81, tradução nossa).

Figura 126: Prancha n. 4547, Casas Jaoul em Neuilly-sur-Seine, pan-de-
verre do térreo, 1952. 

Fonte: Alberto Peña (FLC 09965).

A passagem de Peña pela Rue de Sèvres se encerrou com sua contribuição em projetos para Chandigarh. 

Os planos desenhados por ele correspondem à primeira fase do planejamento da cidade, com protagonis-

mo dos colombianos: o projeto para o Capitol (equivalente ao Centro Cívico bogotano, ainda que afastado 

do miolo geográfico e comercial da cidade), que acolheria aproximadamente 150.000 usuários por dia) e 

um dos seus prédios principais, a sede do Secretariado (também conhecido como Edifício dos Ministérios, 
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que abrigaria nove repartições). Peña elaborou as pranchas n. 447033 (elevações gerais dos volumes e a 

silhueta do Himalaia como pano de fundo; FLC 05153B, FLC 05153C e FLC 05154) e n. 4471 (planta geral; 

FLC 05156, Fig. 127) que são apenas algumas das inúmeras versões desse coração administrativo, traça-

das por vários colaboradores a partir de riscos de Salmona e Samper. 

33 Prancha encaminhada por Tobito a Malhotra (arquiteto assistente do governador do Panjabe), em 22 de março 
de 1954 (FLC P1-15-93).

Os outros desenhos de Peña correspondem, como anunciado, ao Secretariado, cujo chefe de estudos seria 

o próprio Samper. Uma das pranchas reproduz o lance central dessa fachada em escala 1:50 (prancha n. 

4523; FLC 02869 e FLC 02884), enfatizando o jogo de sombras produzido pelos brises profundos. Por fim, 

a lâmina n. 4272 (FLC 02655) contém a planta esquemática de um pavimento tipo, composta simetrica-

mente, pela justaposição de quatro módulos autônomos estruturalmente; arrematados por duas escadas 

externas, em ambos os lados do edifício – a planta livre iria se organizar por duas fileiras de escritórios 

servidos por uma rua central. A prancha também exibe três detalhes de um quinto corpo, no meio do 

prédio, onde se dispuseram as escadas principais, os halls e os elevadores. Cada lance da planta ilustra as 

variações na distribuição do vestíbulo, para três diferentes tipos de andar. O esquema seria ajustado por 

Samper inúmeras vezes no recorrer dos meses seguintes. 

Figura 127: Prancha n. 4471, planta geral do Capitol de Chandigarh, 1952. Fonte: Alberto Peña (FLC 05156).
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OBSERVAÇÃO 1: 
Os números ao interior dos quadros correspondem às 
horas registradas nas Fiches Horaires

APENAS LIVRE NOIR

3.2. 
ROGELIO SALMONA: 
DE GAZELA A REBELDE

DATAS
PROJETOS A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J

94 130 158 40 32 1 8

32 24 46 40

40

163

184

16 60

32 137 72 38

3

27 148

9

TOTAL PROJETOS

PLANOS

OUTROS DOCUMENTOS

APENAS REGISTROS  "FICHES HORAIRES"

FÉRIAS

OBSERVAÇÃO 1: Os números ao interior da'guns quadros correspondem às horas registradas nas "fiches horaires"

APENAS LIVRE NOIR

AMS

AMOA

ÉTUDES MAISONS DE 
VACANCES 3,66

N.Re

STR

ACC

CHAND CITÉ 
INDUSTRIELLE

CUB

CHAND MAISONS 
PEONS

ASH

NvB

ROCHE

CHAND V2 STATION 
MARKET

ROQ

ROB

MSM

H RO

BOG

MV

JA

MMI

PM Ex 50

ROGELIO SALMONA

1949

CHAND VILLAGE DU 
GOUVERNEUR

CHAND URBANISME

CHAND BRIDGE

1950 1951 1952 1953 1954

CHAND CAPITOL

CHAND AVOCATS

1948

CHAND SECRETARIAT

CD.SD

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).Tabela 16: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Rogelio Salmona, na Rue de Sèvres. 

TOTAL PROJETOS

PLANOS

OUTROS DOCUMENTOS

APENAS REGISTROS FICHES HORAIRES

FÉRIAS
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Rogelio Salmona nasceu em Paris, em 1927. A guerra e os negócios levaram os seus pais, de origem gre-

ga, a terras colombianas, primeiramente a Barranquilla (cidade portuária do norte desse país), e depois a 

Bogotá, onde se instalaram definitivamente. "Roger" (nome do arquiteto antes de ganhar a nacionalidade 

colombiana – CHOAY, 2007, p. 90) cresceu no bairro tradicional Teusaquillo, fez o ensino elementar no liceu 

francês Louis Pasteur e começou seus estudos de arquitetura na Universidad Nacional (MOSSERI, 2008). A 

primeira visita de Le Corbusier à capital colombiana aconteceu quando o jovem cursava o terceiro semes-

tre da graduação. Sua impressão sobre o mestre: um homem sério, de boa condição física, com chapéu 

preto, grandes óculos e falando sempre, com grande velocidade, daquilo que deveria ser feito (SALMONA 

apud CHASLIN, 2005). Graças ao seu bilinguismo, Salmona agiu como tradutor do franco-suíço durante 

sua permanência em Bogotá34. Nessa oportunidade, Mauricio, o pai de Rogelio convidou várias vezes o 

mestre para jantar na casa dos Salmona. Em uma dessas confraternizações, “Corbu” fez uma insinuação 

para Rogelio: “é lá – na Rue de Sèvres – onde se aprende a arquitetura”. O jovem achou que se tratava 

de um gesto de diplomacia; no entanto, como consequência da revolta política de 1948, foi obrigado pelo 

seu pai a partir para Paris. 

Figura 128: Rogelio Salmona na Rue de Sèvres (segundo plano). 
Na frente, Balkrishna Doshi, c.a. 1952. 

Fonte: FLC-ADAGP (publicada por MEJÍA VALLEJO, 2014, p. 137).

34 “Naturalmente, não sabíamos francês, mas tínhamos Rogelio Salmona, cuja mãe era francesa, e que nos disse: 
‘eu grito uma frase e vocês repetem, mesmo que não entendam’. Foi muito divertido porque, traduzindo [...] 
Salmona falava: ‘Abaixo a academia, viva Le Corbusier!’ e a gente repetia em um coral” (SAMPER In: GUTIÉRREZ, 
2003, v. 2, p. 104, tradução nossa).
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Quando Salmona chegou na França, Le Corbusier não se lembrou daquele “amigo de Bogotá”, isto é, do pai 

do franco-colombiano. O arquiteto não tinha vontade de contratar o jovem por conta da sua mocidade35, 

mas ele reclamou pelo convite esquecido, motivo pelo qual o franco-suíço lhe propôs um estágio sem 

pagamento36 – condição da maioria que, nesse momento, trabalhava no dossiê MMI. Daí que, durante os 

primeiros meses de sua estada parisiense, Salmona tivesse que morar em um simples quarto de pensão 

na Rue Saint Julien Le Pauvre (que reformou para recriar a atmosfera de seu bairro bogotano37), no distrito 

parisiense n. 5. Ali se estabeleceu com sua primeira mulher, Michèle, antes de se mudarem definitivamen-

te para o n. 15 da Avenue des Villiers38. Dos seus percursos a pé entre os míticos 5º e 7º arrondissments, 

Salmona (200639, apud URREA, 2014, p. 128) comentava:

[...] eu gostava de percorrer a cidade [...] sempre de um jeito diferente. [de casa ao 
ateliê] podia pegar o metrô, mas preferia caminhar, descobrir um monte de coisas: os 
lugares onde nasceu Flaubert ou morreu Balzac [...]. Mas percebi uma coisa mais im-
portante: ao fazer esses percursos, havia pessoas habitués [...] Para mim, o mais impor-
tante era perguntar para eles: “como posso ir a tal rua?” Então, todos me davam uma 
belíssima explicação da cidade. Falavam: “Ah, essa rua, você vira à direita e encontra 
tal coisa que aconteceu em tal época, em um momento específico houve tal coisa [...]”.

Nos primeiros dias do seu serviço, o franco-colombiano encarregou-se de tarefas básicas40, próprias do 

seu estatuto de gratteur (“raspador”), paralelamente aos seus estudos na École des Beaux-Arts41. Porém, 

a quantidade de serviço no ateliê fez com que rapidamente tivesse que abrir mão do curso (WAISMAN; 

NASSELI, 1989, p. 20). Devido ao encargo do Plano Diretor para Bogotá, Le Corbusier contratou oficialmen-

te o colombiano, segundo carta dele a seu amigo Fernando Martínez, fornecendo novos detalhes sobre 

35 Dez anos depois, em depoimento ao argentino Alberto Petrina, Salmona (In: GUZMÁN JUÁREZ, 2001, tradução 
nossa) contradisse essa história, afirmando que foi ele que pediu emprego a Le Corbusier: “Depois de acompanhá-lo 
em todos os seus percursos por Bogotá, propus-lhe – de maneira um pouco demagógica – que me aceitasse como 
colaborador no seu ateliê”. 
36 “Meu pai enviava algum dinheiro, muito pouco, pois nem Le Corbusier nem Francastel me pagavam” (SALMONA 
apud GARAVITO, 1994, p. 3, tradução nossa).
37 “Eu morava em Paris, em um quarto de hotel. [...] sempre procurei esses quartos anônimos dos quais saltam 
as aproximações. [...] lugares que fossem excitantes, que não ficassem em uma rua sórdida. Morei ali quase seis 
anos, na frente de um parque, diagonalmente, enxergava-se a Catedral, do outro lado uma pequena igreja ortodoxa 
onde se ouviam cantos gregorianos quase todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Abria a janela para uma 
imensidade, na qual se reuniam o céu, as árvores, as casas, as igrejas, as silhuetas que refletiam a imagem mais 
formosa da cidade [...]. Fui gerando um pequeno universo que me aproximava da minha casa de Teusaquillo: um 
quarto amplo, grandes janelas, árvores frondosas” (SALMONA apud ARCILA, 2007, p. 55; 57, tradução nossa).
38 Urrea (2014, p. 64) menciona também um quarto de hotel na Rue Cujas como moradia transitória do franco-
colombiano em Paris. Diante da ausência de material que sustente essa informação, achamos que ela se engana 
com o quarto de hotel (hoje "Hôtel des Trois Collègues") onde o seu amigo e escritor colombiano Gabriel García 
Márquez morou e, em 1961, redigiu o romance Ninguém escreve ao coronel.
39 Entrevista a Salmona para a exposição itinerante Espacios Abiertos, espacios colectivos (Fundación Rogelio 
Salmona, Ministerio de Relaciones Exteriores, Mincultura, SCA, 2006), vídeo dirigido por Gabriel Ossa.
40 Segundo Mejía Vallejo (2015, p. 63), Salmona contribuiu, ao todo, em 30 projetos. Todavia, apenas encontramos 
documentação referida a Salmona em 28.
41 “Eu, que apenas sabia pegar um lápis, me achei repentinamente no ateliê de arquitetura mais importante 
desse momento. Para mim, foi uma oportunidade esplêndida, afastando-me do meio das belas artes, que achei 
absolutamente repugnante. [...] Com Le Corbusier, enxergava como era a nova arquitetura, o que era o que se 
precisava fazer, e eu já pensava nas belas artes apenas como um meio inevitável para agradar o meu pai, que me 
pressionava para obter o diploma [...]” (SALMONA apud GARAVITO, 1994, p. 5, tradução nossa).
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o clima do escritório42. Um primeiro certificado emitido pelo ateliê dá conta da participação de Salmona, 

assinado por Wogenscky quando o jovem não era mais um estagiário (1 de dezembro de 1952): curiosa-

mente, trata-se de um atestado de caráter acadêmico “para continuar o curso de arquitetura durante o ano 

escolar 1952/1953” (FLC E3-2-322, tradução nossa). 

A magia daquele lugar e a inspiração do seu mentor formam, no começo da estada de Salmona 

(apud ARISTIZABAL, 2006, p. 40), em abril de 1948, um sonho feito realidade. Todavia, as circunstâncias 

mudaram aos poucos: o franco-colombiano tornou-se mais um admirador do trabalho do seu mestre na 

oficina do que da sua cruzada internacional pela arquitetura moderna; a inteligência e perspicácia, que 

viabilizaram um primeiro afastamento entre o discípulo e o chefe, fizeram com que o segundo apelidasse 

ao primeiro de “Gazela” (SALMONA apud CHASLIN, 2005). A relação pessoal entre Le Corbusier e Salmo-

na, cordial até esse momento, tornou-se tensa, não somente por conta da precariedade econômica e o 

estresse vivenciado no estúdio (que comprometeu algumas vezes a saúde do magro estagiário43), mas da 

sua primeira demissão, por causa da prorrogação não autorizada de suas férias de verão44. "Roger" voltaria 

uma semana depois, sem convocação nenhuma, saudoso do ateliê. Ainda irritado, o mestre ordenou-lhe 

se sentar na cadeira costumada. Anos depois, quando a crítica do franco-colombiano a Le Corbusier era 

mais evidente, houve uma discussão muito forte entre eles, que acabou na segunda demissão de Salmona. 

O mestre partiu à Índia com a certeza de que, como na primeira vez, seu colaborador pediria sua reinte-

gração à equipe. Isso, porém, não aconteceu, motivo pelo qual encaminhou-lhe um mordaz convite para 

voltar (ARISTIZBAL, 2006, p. 44)45. Um postal, dirigido ao patrão, com motivo da chegada do ano 1952, 

advertiria de uma trégua entre o mestre e o discípulo (Fig. 129).

42 Carta pertencente aos arquivos particulares de Fernando Martínez Sanabria, exposta no Museu de Bogotá, janeiro 
de 2009. 
43 “Quando conheci [Salmona], ele tinha uma dor de cabeça permanente. Estava muito fraco e o motivo da sua 
doença era seu trabalho no Ateliê Le Corbusier [...] Eu acho que [lá] havia muita tensão e que isso era a origem 
do seu desconforto. [...] Devo dizer que Le Corbusier era um homem sádico. Rogelio tinha o desejo de terminar 
as coisas sem importar os obstáculos apresentados. Mas Le Corbusier era um homem muito desagradável e 
displicente. Ele costumava tirar o máximo de proveito dos homens que trabalhavam para ele e de organizá-los 
uns contra os outros, como acontece na escola francesa, educando mediante a rivalidade [...] Rogelio sofria muito 
porque, diante dessas condições, Le Corbusier não era apenas indiferente, mas zombador” (CLÉMENT apud URREA, 
2014, p. 532-533, tradução nossa). 
44 A partir do depoimento fornecido por Salmona a Garavito (1994, p. 6), ficamos em dúvida se apenas foi uma ou 
foram duas demissões: “A viagem pela África, que ele fez sozinho e a pé, durou oito meses. Assim que voltou a 
Paris, Le Corbusier o excluiu do ateliê: o mês de férias durou oito, sem que ele encaminhasse um postal porque 
precisava economizar dinheiro. Logicamente, tentava poupar para voltar, mas olhava o mapa e sentia atração por 
Tizzi-Ouazarte, por Marrakesh ... ‘Ah, pensava, estou a 40 quilômetros e nunca mais voltarei por aqui. Então a 
viagem continuava o seu roteiro sem fim’. Na semana seguinte do seu retorno a Paris, recebeu uma carta de Le 
Corbusier: ‘Ainda não se suicidou?’. Ele entendeu bem a mensagem. Voltou e sentou-se na sua cadeira, sem falar 
nada. Então, começou a contar suas histórias, disse que tinha muito pouco dinheiro, que quando chegava a Orã ou 
Argel procurava emprego, principalmente lavando pratos em restaurantes europeus” (tradução nossa).  
45 Uma carta de Wogenscky a Salmona, em 30 de novembro de 1951, convocando o colaborador para encontrar Le 
Corbusier (de retorno da Índia) no ateliê, poderia estar relacionada com esta demissão.

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 325



Figura 129: Postal de ano novo para Le Corbusier, 1952. Fonte: Rogelio Salmona (FLC R3-2-365).

Figura 130: Prancha n. 4011 A, Usina Claude et Duval, pan-de-verre, 1948. Fonte: Rogelio Salmona (FLC 09558).
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Comparada com a documentação dos seus suscesores Samper e Tobito, a informação sobre Salmona na 

FLC é pouca (o prórpio arquiteto afirmou que uma mala com suas lembranças dessa época foi roubada. AL-

BORNOZ, 2011, p. 31; outra hipótese e que ele assinou os planos pertencentes a propostas do seu interes-

se. MEJÍA VALLEJO, 2015, p. 65). Primeiros riscos de Salmona na Rue de Sèvres correspondem ao projeto 

para a usina Claude et Duval46, no qual González de León47 trabalhava desde janeiro. O mexicano vistoriou 

algumas pranchas produzidas por Rogelio, entre essas detalhes construtivos – plantas e seções – como 

as furações nas lajes 2 e 3 em escala 1:100 (planos n. 3990 B e E; n. 3996 B e E do ateliê; FLC 09536/37 

e FLC 09541/42); a alvenaria nos muros pignon (prancha n. 3983; FLC 09523) e as vigas das fachadas 

norte e oeste, em escala 1:20 (prancha n. 3982; FLC 09522). Encontramos mais 16 planos elaborados 

pelo franco-colombiano para esse dossiê entre abril48 e setembro de 1948, durante uma fase adiantada da 

concepção do prédio, contrastando com a liberdade criativa que González recebeu na hora de desenhar o 

terraço-jardim da fábrica. Tratam-se de aspectos relativos ao local do porteiro – cotas de nível (prancha n. 

4010 A; FLC 09557); sapatas de cimentação (prancha n. 4012A; FLC 09559); muros em alvenaria (prancha 

n. 4013 A/B/C; FLC 09560); pan-de-verre (prancha n. 4011A; FLC 09558; Fig. 130), e plantas do conjunto (n. 

4014A/B/C; FLC 09573) –; ao sistema de ar condicionado – andares 2 (prancha n. 4003; FLC 09550A/B) e 3 

(prancha n. 4004; FLC 09551A) – e ao bloco de circulações (prancha n. 4020; FLC 09564).

É importante lembrar que, paralelamente à construção da fábrica em Saint Dié, encerrava-se a exe-

cução do dossiê executivo da Unidade de Habitação de Marselha. Contrariamente ao depoimento do seu 

colega González, a fugaz participação de Salmona49 nessa gigantesca charrete é atestada pela prancha n. 

A.0374 (FLC 25244): uma planta do terraço-jardim, indicando os diferentes níveis do chão. Desenhada em 

46 Segundo Daza (2014b, p. 158-167), existem mais duas pranchas de Salmona para o dossiê CD SD, além das 
mencionadas neste capítulo: as n. 4218 e n. 4219 (FLC 09678; FLC 09679). Sua conclusão deriva da assinatura 
(diferente da escritura de outro colaborador do ateliê, Walter Wurster, de origem sueca) e de um depoimento do 
próprio Salmona a Albornoz (2013, p. 50), onde conta que inventou esse nome inspirado no personagem de um 
romance, para zombar do seu chefe e dos potenciais pesquisadores da sua obra.
47 Segundo depoimento de Salmona a Chaslin (2005), após aceitá-lo no ateliê com receio, Le Corbusier conferiu 
uma primeira missão ao franco-colombiano: ajudar González de León com a execução de alguns desenhos para a 
Ascoral. 
48 Esses documentos atualizam a afirmação de Urrea (2014, p. 64), que disse que o primeiro registro de Salmona no 
ateliê data de junho desse ano. Essa autora apenas teria se baseado nas entradas do Livre Noir para referenciar 113 
documentos assinados por Salmona, enquanto nós encontramos ao redor de 234 desenhos, entre planos e croquis 
(URREA, 2014, p. 72). Urrea afirma que, em mais de seis anos (6 anos e três meses, segundo nossos cálculos), 
Salmona registrou menos de 3 anos de tempo útil (nós contabilizamos 44 meses não consecutivos com registros do 
franco-colombiano). Porém, isso não significa que esse colaborador estivesse afastado da Rue de Sèvres durante os 
outros meses: somado à prática comum de Le Corbusier de eliminar evidências de alguns colaboradores no ateliê 
(insinuada em Matta), encontra-se o fato de Salmona brincar com os registros históricos, como a mencionada 
anedota de “Walter”. Outra explicação lógica é fornecida por Leone (2013, p. 84, tradução nossa): "Durante 
aproximadamente um ano e meio, entre 1951 e 1952, pela segunda vez o nome de Salmona desaparece do 
Cahier [...]. É possível que durante este período tivesse acompanahdo o projeto da Unité de Marselha, porque os 
dois únicos planos assinados para esse edifício, 'Concentration maximum d'occupants par étage' e 'Plan Général 
terrasse avec indication de niveau' são anteriores (agosto 1948 março 1949)". Além disso, fica difícil pensar que 
o mestre tolerasse tantas idas e voltas por parte de um simples estagiário. Por fim, surpreende o fato de Salmona 
ter implementado, no seu próprio ateliê em Bogotá, um sistema de registro dos planos produzidos, titulado Livro 
Preto (ilustrado por Urrea na apresentação da sua tese, no seminário “Memoria y Proyecto” (Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia, 30 de setembro de 2015).
49 “Todo o corredor estava cheio de mesas. Não tinha calefação. Éramos trinta trabalhando, nesse momento, nos 
planos da Unidade Habitacional de Marselha. Víamos muito pouco a Le Corbusier no ateliê. Quando o canteiro 
começou, a maioria da equipe foi para lá [errado]. Fiquei em Paris com alguns outros de várias nacionalidades. 
Comecei a receber pagamento e fazer algo além de colorir planos” (SALMONA apud EDELMAN, 1981, p. 11, 
tradução nossa).
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fevereiro de 1949, a planta pertence a um dos raros períodos da estada parisiense de Serralta, seu parceiro 

no projeto do pavilhão na Porte Maillot50 (Paris) que carecem de documentação sobre este item. Essas 

contribuições efêmeras aconteciam em troca de pousada no logement de fonction na Unidade (informação 

verbal51). A Unité foi, presumivelmente, visitada por ambos os colegas colombianos (SALMONA apud 

CHASLIN, 2003), bem em abril de 1949, bem em setembro de 195052. Do que temos certeza é da visita 

que Salmona fez com Serralta e outros colegas da Rue de Sèvres, graças a cinco fotografias do acervo 

familiar do uruguaio53 (Figs. 131-135).

50 O PM Ex 50 faz parte do grupo de projetos que contaram com uma levíssima contribuição por parte de Salmona, 
comprovável apenas por meio da prancha n. 4142 (planta em escala 1:100; FLC 18157), desenhada em 26 de 
outubro de 1949.
51 Samper em depoimento à autora, 1 agosto de 2013. 
52 Datas apenas documentadas pelo depoimento e pelos croquis de Germán Samper na Unidade. Ora, Hernán 
Vieco forneceu um testemunho segundo o qual toda a turma colombiana teria seguido para Marselha e assistido à 
inauguração do predio, em 14 de outubro de 1952: “Eu ia todas as tardes ao ateliê para encontrar Germán Samper, 
Rogelio Salmona, Reinaldo Valencia e Augusto Tobito. Ali via Candillis (ou Xenakis), que trabalhava com Le Corbusier 
como engenheiro. Com ele fomos, de trem, à inauguração da Unidade de Habitação de Marselha, convidados por Le 
Corbusier, durante dois dias [...]” (VIECO In: GUTIÉRREZ, 2003, v. 1, p. 48, tradução nossa). 
53 Poderia se tratar da mesma visita à Unidade que contou com a presença de Picasso, em janeiro de 1950, pois en 
uma fotografia publicada no volume n. V da Œuvre Complète (LE CORBUSIER, 1952, p. 9; Fig. 136), se reconhecem 
Serralta e uma jovem de blusa branca e pontos pretos que aparece em quase todos os registros a essa visita. Por 
trás desses, enxerga-se uma figura muito parecida com a de Salmona.

Figura 131

Figura 132
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Figuras 131-135: Prancha n. A.0374, terraço-jardim da Unidade de 
Habitação de Marselha, c.a. 1950.

Fonte: acervo particular família Serralta-Stirling (cedidas por NUDELMAN).

Figura 133 Figura 134

Figura 135

Figura 136: Visita de Picasso à Unidade de Marselha (presumivelmente 
com Salmona), 1950.

Fonte: publicada por (LE CORBUSIER, 1952, p. 9).
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3.2.1. 
Os Laboratórios HLM

A Unité de grandeur conforme não seria o único contato de Salmona com projetos corbusianos para Mar-

selha, como comprovado pelo plano n. 4286 (“Secteur théorique” FLC 23114 e FLC 30202) em companhia 

do seu patrício Germán Samper (o subcapítulo subsequente deste trabalho aprofundará o seu caso), ela-

borado poucos meses depois da sua contribuição no dossiê MMI. Trata-se de uma proposta para a urbani-

zação de um morro contíguo a outro projeto da Rue de Sèvres na capital provençal – Marseille-Sud-Miche-

let (MSM), desse mesmo ano. De fato, essa proposta aparece no plano em questão, que ilustra de maneira 

esquemática o centro cívico de Marseille Veyre (MV) – gerando uma reação negativa em Salmona54 –, de 

1949, e a dramática topografia circundante, como ilustrado pela prancha n. 4314 A (FLC 23108; Fig. 137). 

Estas características também se reconhecem em uma perspectiva aérea (FLC 23110), em cujo canto lê-se 

a assinatura de ambos os colombianos, a lápis preto55.

Ainda que a data oficial do projeto MSM seja 1946, a contribuição de Salmona e Samper, de novo 

juntos56, seria bem posterior – fevereiro de 1951 – traçando o plano regional com o sistema de circulações 

segundo a regra das 7V (prancha n. 4283; FLC 30203): Plano do Setor Teórico, articulado pelo Boulevard 

Michelet (que confere ao projeto seu nome), onde seria construída a Unité57. Outras unidades seriam 

levantadas aos lados dessa nova via arterial, enquanto verdadeiros arranha-céus apareceriam no setor 

da Place de la Bourse, consolidando um bairro de negócios como nas propostas corbusianas para Argel 

e Buenos Aires. Isto, junto à criação de cintos verdes para o lazer, imóveis à redent e moradias de baixa 

densidade, satisfazia a procura de Le Corbusier pelas três “alegrias essenciais” (soleil, verdure, espace). 

Tratam-se de conceitos reafirmados nos CIAM, de cuja sétima edição Salmona participou diretamente58.

54 “Estava no Ateliê desorientado, um pouco aborrecido, Bogotá, Chandigarh, Ronchamp, etc. [...] Enquanto 
desenhava o projeto Marseille-Veyre, perguntava-me: Como chego à noite? Aonde chego? Dentro da natureza? Os 
parques são muito importantes quando são parques, não quando são espaços verdes, vazios” (SALMONA apud 
ALBORNOZ, 2011, p. 52, tradução nossa).
55 Na contramão dos depoimentos de alguns dos seus colegas no estúdio, Le Corbusier discordava com as 
assinaturas dos seus desenhistas nas pranchas produzidas na Rue de Sèvres, mas permitiu seu nome aparecer em 
algumas perspectivas, possivelmente das casas Roq et Rob, das quais o mestre gostou bastante (SALMONA em 
depoimento a CHASLIN, 2005). 
56 Existem três planos do dossiê MSM, apenas assinados por Salmona, cuja localização ainda não conseguimos 
estabelecer: pranchas n. 4281 (“Aménagement du terrain 1/10.000”; 24 de dezembro de 1950); n. 4287 (“Secteur 
théorique. Circulations”)  e n. 4287 (“Secteur théorique. Vol. Bath.”), ambas de 12 de fevereiro de 1951.
57 Otras pranchas do projeto MSM assinados por Salmona no Livre Noir e que ainda não foram localizadas são: n. 
4281; n. 4287 e n. 4288.
58 Dois documentos da FLC dão conta desta participação: FLC D-217-119/20 e FLC D-217-242. Esse último refere-
se à comparação de densidades entre diferentes cidades (Buenos Aires; Sotteville-lès-Rouen; Puteaux; Genebra; 
Milão; etc.), a partir das apresentações no congresso em 28 de julho. Segundo Samper (apud MONZÓN, 2014, p. 
130, nota 6), ele e Salmona também assistiram ao CIAM IX em Aix-en-Provence (1953), mas nenhum documento 
confirmando a presença do franco-colombiano tem sido encontrado.
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Os projetos marselheses foram a chave que permitiu a Salmona aprofundar-se não somente nas pesquisas 

corbusianas sobre a cidade moderna, estimuladas pelo MRU, mas no seu programa principal: as habi-

tações sociais – Habitation à loyer modéré. Em 1950, modificando dimensões e especificações por causa 

de um orçamento menor, o Atelier Le Corbusier cuidava da Maison Radieuse em Rezé-les-Nantes. Como 

no caso de MMI, apenas existe uma evidência da contribuição de Salmona, em 6 de março desse ano: a 

prancha n. 0.01 (uma numeração alternativa foi implementada para esse dossiê, que não foi registrado no 

Livre Noir; FLC 01519), com a planta do conjunto ao nível do térreo. 

Vale a pena abrir um parêntese para comentar que, em abril de 1950, Salmona conheceu o arquiteto 

finlandês Alvar Aalto, cuja arquitetura doméstica era vista nas antípodas das propostas corbusianas. Aalto 

viajou a Paris por conta da exposição do seu trabalho junto com sua recém-falecida esposa, Aino; como parte 

de uma mostra maior na École des Beaux-Arts, dedicada à arte da Finlândia59. Uma carta do finlandês para Le 

Corbusier expressava seu desejo de encontrá-lo (MENIN; SAMUEL, 2002, p. 59). A agenda do franco-suíço 

de 21 de abril (FLC F3-9) registra uma visita, possivelmente à inauguração da mencionada exposição. Aalto 

estava em profunda depressão por causa da morte da sua mulher e trocou uma homenagem oferecida pela 

Figura 137: Prancha n. 4314 A, plano urbano Marseille-Veyre, 1949. Fonte: Rogelio Salmona e Germán Samper (FLC 23108).

59 O curador da exposição foi André Bloc, diretor de L’Architecture d’aujourd’hui, que conheceu Aalto por meio 
de Le Corbusier. Por sua vez, esses dois arquitetos se encontraram pela primeira vez no segundo CIAM (Frankfurt, 
1929). Em 1937, Aalto foi à capital francesa inspecionar o canteiro do Pavilhão Finlandês na Feira Mundial, 
encontrando também Fernand Léger, Georges Braque e Wassily Kandinsky. É possível que ali, Le Corbusier tivesse 
lhe apresentado André Bloc e Eugène Claudius Petit (jovem sindicalista, antigo militante da Jeune Republique, 
que seria indicado, em 1948, como ministro da reconstrução e do urbanismo da França). Ambos organizaram a 
homenagem para o finlandês, de 1950 (MENIN; SAMUEL, 2002, p. 59). 
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Union d’Artistes Modernes por um drinque em um bar. Essa deve ser a razão pela qual o encontro com fran-

co-suíço foi remarcado para a segunda-feira 24 de abril, no próprio ateliê da Rue de Sèvres. “Corbu” não 

queria ver Aalto (segundo a citação a Samper e Valencia no começo deste capítulo, nem foi lhe oferecida 

uma cadeira!), pedindo a Salmona levá-lo ao restaurante que o mestre costumava frequentar60. O que 

aconteceu naquele encontro é um mistério, mas foi definitivo para o jovem colaborador de Le Corbusier 

que, paradoxalmente, nunca teria visitado os prédios do arquiteto nórdico. 
De volta às diferentes possibilidades para a produção massiva de moradias de baixo custo, encaixa-

das na lógica dos CIAM, o Plano Regulador para Bogotá foi um laboratório para a reflexão. Para a fortuna 
de Le Corbusier, tanto Salmona quanto Samper, já estavam vinculados ao ateliê quando o contrato com as 
autoridades colombianas foi assinado; a incorporação de ambos os colaboradores à equipe para Bogotá e 
consequente assinatura do engajamento moral seriam iminentes61. Leone (2013, p. 75) inclusive chegou 
a afirmar que Salmona fez sua estreia como o novo coordenador desse projeto, enquanto Germán Samper 
estaria passando por um primeiro período de avaliação. Anteriormente, estudaram-se alguns aspectos do 
plano, por conta da contribuição de Clémot no dossiê e do trabalho mancomunado de Reinaldo Valencia e 
de Germán Samper com Salmona. Desta vez, apenas mencionaremos os riscos coloridos que esse último 
colaborador fez para o CC-B – o Centro Cívico62 (conjunto administrativo da capital, cujos estudos prelimi-
nares abordamos com antecedência – n. 4220), entre janeiro e maio de 1950.

O primeiro desses (FLC 31561) exibe uma axonometria em escala 1:200 com a proposta volumé-
trica para os quarteirões contíguos à praça principal e ao Capitólio Nacional (edifícios para os ministérios 
e principais órgãos públicos). O Centro Cívico63 iria estar abraçado, tanto pelo leste quanto pelo oeste, por 
uma sucessão de unidades de habitação dispostas diagonalmente ao histórico traçado urbano. Nesses 
desenhos, destaca-se também o sistema viário64, grifado com cores vermelha e amarela, e os prédios 

60 Segundo depoimento de Samper à autora em fevereiro de 2008. Françoise Choay (em depoimento à autora em 
2008) e o próprio Salmona (apud CHASLIN, 2005) também narraram essa anedota. Em compensação, Menin e 
Samuel (2002, p. 56) descrevem a relação entre os dois mestres como amistosa. 
61 “A relação estabelecida entre Le Corbusier, o Plano Piloto e Rogelio Salmona é um dos maiores mistérios nessa 
parte da história do urbanismo em Bogotá. [...] no caso de Salmona, [...] seu silêncio deliberado em relação a alguns 
temas tornou difícil a tarefa de lançar conjecturas e de relacionar as datas, produtos e circunstâncias que, com 
certeza, foram consultados em várias fontes e aqui religadas, em uma sequência coerente” (URREA, 2014, p. 174, 
tradução nossa).
62 Existe uma série de registros no Livre Noir relativos ao Plano de Bogotá, assinados por Salmona, cuja localização 
não conseguimos estabelecer. Tratam-se dos primeiros planos sobre esse dossiê inscritos no livro, em 8 de maio de 
1950: n. 4177 (“Circulations Ech. 1:2000”); n. 4178 n. 4179 e n. 4180 (fotografias do Centro Cívico); e n. 4181/4186 
(também assinados por Solomita e Samper). Registros posteriores evidenciam a participação do franco-colombiano 
na produção de outros documentos com data anterior, 14 de abril de 1950, aos quais também não tivemos acesso: 
n. 4195 (“Plan régional are urbain”); n. 4196 (“Plan régional art regional”) e n. 4200 (“Détail habitation”).
63 Um comentário de Le Corbusier na caderneta D15 (In: DE FRANCLIEU, 1981, vol. 2, p. 66, tradução nossa), 
entre agosto e setembro de 1950, permite intuir que haveria mais um desenho de Salmona para o Centro Cívico 
de Bogotá, com a legenda: “Arbeláez fazer para ele 1 esquema dos contatos automóveis segundo o plano / centro 
cívico, Salmona proibir as luminárias sobre os tetos dos Buildings”. Além disso, Tarchópulos (2010, p. 124) insinua 
que os seguintes desenhos também foram elaborados pela dupla Salmona-Samper: FLC 31555; FLC 31563; 
FLC 31568; FLC 31572; FLC 31588; FLC 31589. No nosso exame dos documentos, não encontramos evidências 
contundentes que sustentem essa afirmação.
64 “Segundo Rogelio Salmona, a Regra das 7V e a concepção do Setor derivaram-se do trabalho de Le Corbusier no 
Plano para Bogotá [...] onde sua participação direta, junto a Germán Samper, propiciou a explicação sobre os tipos 
e funcionamento das vias que estruturavam a cidade naquele momento: ‘Le Corbusier perguntou pelas diferenças 
entre as calles e as carreras... as carreras vão no sentido norte-sul, as calles no sentido leste/oeste, paralelas aos 
córregos. As ruas têm um trânsito mais devagar do que as carreras. No começo ficam 6 V mas, para Le Corbusier, 
esse não é um número sacro. Então inclui a V7 como uma via pedestre. Depois incluímos a V8 para bicicletas, que 
tinha sido um meio de transporte popular no planalto e também em Bogotá. Além disso, eu recém chegava de 
Amsterdã, onde vi o funcionamento dessas” (TARCHÓPULOS, 2010, p. 138, tradução nossa).
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retangulares definidos pelas ruas circundantes (TARCHÓPULOS, 2010, p. 124). Ainda que nem Salmona 
nem seus compatriotas tivessem direito a contribuir à proposta colombiana com sua opinião, parece-nos 
importante salientar a discordância com o plano que surgia neles, apontada por Urrea (2014, p. 204, tra-

dução nossa) no caso do franco-colombiano: 

Para ele, as páginas dedicadas pelo seu mestre ao diagnóstico não iam além de uma 
confirmação do seu foco teórico de trabalho e do afastamento da realidade mais parti-
cular que atribui a Bogotá qualidades únicas. O discurso do urbanismo moderno pare-
cia, aos ouvidos do desenhista, como generalizador e esmagador de condições muito 
específicas que ele experimentou e mantinha guardadas e – talvez – acrescentadas na 
sua memória. [...] Salmona discordava com o afastamento de Le Corbusier ao tratar de 
um tema tão próximo para ele: o centro colonial e republicano de grandes prédios, com 
a sua paisagem de nuvens e céu cambiante, os seus córregos caprichosos, os seus 
bairros periféricos coloridos pelo tijolo. [...] A sua infância e o seu sentimento.

Os outros riscos, ambos em co-autoria com Samper (23 de março e 1 de abril de 1950), ilustravam a 

organização genérica dos bairros, na totalidade da cidade, por funções (FLC 33686; Fig. 138), bem como 

estudo de densidades para a totalidade da capital (FLC 31550), que permitiu decidir o lugar dos mercados 

planejados para cada um dos distritos (TARCHÓPULOS, 2010, p. 124)65. 

Figura 138: Esquema de organização de bairros para o Plano Diretor de 
Bogotá, 1950.

Fonte: Rogelio Salmona e Germán Samper (FLC 33686).

65 Outros planos que, segundo o Livre Noir, Salmona teria elaborado sozinho, mas que ainda não foram encontrados, 
são os de circulações, em escala 1:2000 (n. 4177); plano regional (n. 4196) e urbano (n. 4195), além de um detalhe 
de habitações (“Secteur SID”; n. 4200). Além disso, algumas fotos feitas por Salmona, Samper e Vincent Solomita 
também não foram identificadas (n. 4178; n. 4179; n. 4180).
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Em 1 de agosto desse ano, um dia depois da maior charrette bogotana, Salmona respondeu duas missivas 
encaminhadas pelo mestre em 29 de julho, dando notícia do trabalho adiantado e do começo das férias 
de verão do fotógrafo exclusivo de Le Corbusier, Lucien Hervé. Isto prejudicou a produção da grille para o 
Plano de Bogotá, além da publicação de projetos editoriais66. Embora no seu interior nascessem profundos 
questionamentos sobre o Plano para a capital, derivado do seu contato e das suas discussões com Pierre 
Francastel67, o franco-colombiano tentava, diligentemente, adiantar a entrega da proposta às autoridades 
colombianas, em setembro desse ano68. 

O plano para Bogotá69 foi fundamental para a consolidação de planos urbanos subsequentes, com 
destaque a Chandigarh. Em junho de 195170, a Rue de Sèvres apresentou-se no concurso para 800 células 
de habitação no bairro Rotterdam de Estrasburgo, com Salmona, Samper e Valencia na sua equipe. O pri-
meiro deles encarregou-se da elaboração de três pranchas relativas a uma das duas unidades de habitação 
que, como no caso do material produzido por Valencia, possuem cópias com rótulo modificado: a n. 9 (3o 
e 4o andares; FLC 30672A e B); a n. 14 (corte pelo eixo longitudinal; FLC 30677A e B) e a n. 16 (esquema 

em elevação da distribuição dos apartamentos do lado oeste; FLC 30679A; Fig. 139)71. 

66 “Preparamos, neste momento, tudo quanto é necessário para a exposição: o projeto respondendo ao contrato 
está pronto, bem como a Grela CIAM e o texto em espanhol. Infelizmente, fica impossível para mim lhe enviar as 
referências significativas do Centro Cívico [...]. Há duas semanas o Sr. Hervé saiu de férias e só estará de volta em 15 
de agosto e apenas deixou um par de fotos da maquete que vamos utilizar para completar a Grela CIAM em espanhol. 
Ele fez as provas segundo as nossas orientações, mas são muito pequenas por causa dos recortes que tiveram que 
ser feitos [...]. De qualquer jeito, consegui ficar com os negativos dessas provas que guardamos no ateliê. [...] Para 
não perder tempo, é bom que o senhor escreva a Hervé daqui, do ateliê [...]” (FLC H3-4-5, tradução nossa).
67 Em uma conversação inédita com colegas do Chile (In: URREA, 2014, p. 76), Salmona recordava sua 
indignação: “[...] eu não conseguia aceitar, nem ideologicamente, nem afetivamente, que a arquitetura moderna 
não expressasse as características da região e, principalmente, que o fio quebrasse... Desenhar propostas que 
destroem 90% da cidade da infância, da cidade das lembranças, não era fácil, eu não entendia muito bem o que 
estava acontecendo. Também não podia dizer a Le Corbusier que as suas propostas eram incongruentes, que não 
eram novas, logicamente. Mas Bogotá era, para mim, uma realidade intangível, não uma abstração; eu vivia em 
uma dicotomia extremamente desconfortável”. Segundo Urrea (2014, p. 176, tradução nossa), a falta de acolhida 
do Plano foi, nos anos vindouros, conveniente para o franco-colombiano: “É possível que Salmona desmerecesse o 
discurso de Le Corbusier sobre a cidade, conseguindo transmitir aos outros suas enormes diferenças com o mestre 
da arquitetura moderna. Salmona posicionou-se no olho do furacão e, ao mesmo tempo, aprofundou os temas 
urgentes do momento, se afastando para observar, de maneira crítica, o cenário urbanístico de época”.
68 Nessa data, Le Corbusier agradeceu a sua equipe: “Germán Samper, Rogelio Salmona, Vincent Solomita, Francisco 
Pizano de Brigard, Augusto Tobito e Jaime Ponce de León, que se encarregaram dele no Ateliê de Paris” (URREA, 
2014, p. 192, tradução nossa). Nem Pizano, nem Ponce de León trabalharam na Rue de Sèvres; com certeza, o 
arquiteto enganou-se por conta da visita feita à casa de Pizano em Bogotá, no caso de Francisco, e da sociedade de 
Ponce de León com Tobito e Martínez Sanabria, também na capital colombiana. Ambos os temas serão abordados 
em uma instância posterior deste trabalho.
69 Em relação à sua situação em Paris durante o desenvolvimento do plano de Bogotá, Salmona contava a seguinte 
anedota: “Um dia, Fernando Mazuera [...] convidou [Salmona e Samper] para jantar. [...] ‘vamos comer no são 
[sic] Francisco’ ele disse. [Salmona] empalideceu: tratava-se do restaurante gastronômico onde lavava pratos 
[...] Entraram. Quando o proprietário o viu [...] pediu para ele entrar pela porta do serviço, como o restante dos 
empregados. Ele não respondeu, mas sentou-se com os outros na mesa reservada especialmente para eles [O 
proprietário] não conseguia entender como o seu simples empregado jantava [...] com o prefeito de Bogotá. 
Salmona não voltou na noite seguinte, e o dono, com certeza, ficou com a estranha impressão de um conto de 
fadas: aquele do simples lava-pratos que, uma noite, se converteu em um dos seus clientes, sumindo para sempre” 
(GARAVITO, 1994, p. 6, tradução nossa).
70 O material produzido por Salmona para esse concurso, bem como a correspondência relativa ao franco-colombiano 
e seu papel na concepção do Capitol de Chandigarh, negam a afirmação de Urrea (2014, p. 76), que disse que os 
últimos registros relacionados com ele, até novembro de 1952, foram os do estudo da Regra das 7V, de maio de 1951. 
71 As pranchas n. 5080 (FLC 12540), n. 5079 B (FLC 12539) e n. 5076 (FLC 12536) – corte transversal e fachadas 
norte-leste e sul-oeste, referidas pelo Livre Noir como de autoria do colaborador, possuem a assinatura de Wogenscky. 
Isto não garante que o principal assistente de Le Corbusier tenha elaborado aqueles riscos, como também não prova 
a participação de Salmona. Por sua vez, o plano n. 4793 (“Projet d’Implantation”; FLC 12531) carece de qualquer 
assinatura, mas a letra do título e de outras legendas bem poderia ser a do franco-colombiano (difícil de identificar, 
pois estão em maiúsculas). Em compensação, um risco sem data nem assinatura, fazendo referência à superestrutura 
do prédio formulada por Le Corbusier, parece mais com a escritura regular do jovem estagiário (FLC 12993B).
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Além dessas pranchas e dos poucos desenhos que Salmona elaborou para as unités de Rezé e Marsel-

ha, pode-se dizer que a participação do franco-colombiano na produção de habitações coletivas de alta 

densidade foi reduzida. Nos últimos meses da sua estada na Rue de Sèvres, a partir do Livre Noir e das 

Fiches Horaires (que registram 76 horas de trabalho do franco-colombiano para este projeto entre junho e 

julho de 1954), Salmona teria contribuído para um último dossiê, parcialmente vinculado a esse tema: o da 

Casa do Brasil na Cidade Universitária de Paris. O tema específico das moradias para estudantes era bem 

conhecido para Le Corbusier que, na década de 30, materializou suas primeiras ideias sobre a habitação 

coletiva na Fundação Suíça da mesma Cité Universitaire. Em 1959, em parceira com Lucio Costa (cujo nível 

de envolvimento mudaria dependendo da origem geográfica da fonte consultada), a residência brasileira 

abriu suas portas: segundo Puppi (2008, p. 12; 192), a proposta corbusiana foi desenvolvida pela Rue 

de Sèvres desde 1954, baseada em esboços do arquiteto carioca datados de 1952 e 1953, por sua vez 

inspirados nos preceitos puristas lecorbusierianos; esses ganharam “mudanças arbitrariamente impostas 

pelos diversos arquitetos envolvidos"72. Mas a residência encontrava-se longe da linguagem das vilas que 

conferiram fama internacional a Le Corbusier durante a década de 1920. Não foi esse o único confronto 

conceitual entre Costa e seu parceiro parisiense, como registrado por Pereira73 em relação ao projeto da 

Cidade Universitária do Rio de Janeiro, em 1936.

Figura 139: Prancha n. 16, unidade habitacional para o concurso do 
Bairro Rotterdam em Estrasburgo; esquema em elevação da distribuição 
dos apartamentos do lado oeste, 1951.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 30679A).

72 Os desenhos de Wogenscky, especialmente no que diz respeito às vigas, foram criticados por Niemeyer por 
conta da espessura desses elementos, em aparente desproporção para um projeto relativamente pequeno: 
“Dessas, Niemeyer dizia que eram robustas, mas Costa nunca se queixou oficialmente da transformação dos 
seus croquis. Ainda assim, a correspondência entre Costa e o mestre que foi encontrada desde então, repleta de 
comentários um tanto ríspidos a respeito do ocorrido, tenderia a provar o contrário...” (CAMPOFIORITO apud DI 
MATTEO, 2009, p. 33).
73 Cf. PEREIRA, Margareth da Silva. El viaje de 1936. In: PÉREZ OYARZÚN, 1959, p. 141.
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Outro bairro residencial, desenvolvido dois anos depois para a cidade de Roubaix, forneceria elemen-

tos experimentais ao repertório habitacional corbusiano: ”La Citadelle”, na comuna de HEM74. Além de 

lançar mão dos protótipos de unidade habitacional (HC) e das casas Rochelle (HI [2]) – ecoando as casas 

“mesopotamians” de 1939, evoluídas e implementadas no plano de Bogotá –, Le Corbusier introduziu ou-

tras tipologias inéditas, entre essas as casas “Rez-de-Chaussée” (H1[1]): edificações com uma superfície 

construída de 81,65 m2, em terrenos de 188,15 m2. Com teto inclinado e um único andar, seu programa 

incluiria o salão, a sala de jantar, a cozinha, um banheiro, jardim e quintal (O’BYRNE, 2012, p. 34). O projeto 

decorreu da visita que o arquiteto fez ao terreno, convidado por Alberto Provoust, presidente do Comité 

Interprofessionnel du Logement Social75. Salmona executou dois desenhos para o capítulo urbano desse 

dossiê (H.Ro), entre março e junho de 1953, que incluem uma perspectiva aérea da agrupação principal 

(prancha n. 4800; FLC 20829A/B; Fig. 140), sua planta e seu corte gerais, acompanhados por um pequeno 

quadro comparativo das áreas para as diferentes tipologias (n. 4798; FLC 20828). 

Figura 140: Prancha n. 4800, Bairro Experimental Hem Roubaix, perspec-
tiva aérea do conjunto, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 20829A).

74 Mejía Vallejo (2015, p. 140) aponta a diferença entre o dossiê geral HEM e o "Quartier Expérimental": esse 
último apenas pesquisaria a criação de unidades quadradas abertas, com seis tipos de moradias, que usufruem 
da experiência precedente no Plano Piloto para Bogotá (zonas H1), melhorando os espaços abertos ao interior da 
quadra, totalmente públicos no caso de Roubaix.
75 O projeto iria usufruir da ajuda estadual estabelecida em abril de 1953, sob o título de Plan Courant, para resolver 
a crise habitacional consequente da Segunda Guerra Mundial. Esse incluia o financiamento para co-próprietários de 
terrenos engajados na construção de novas moradias e bolsas para aqueles dispostos à mudarem para o campo 
(MEJÍA VALLEJO, 2015, p. 138).
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As características do tipo Rochelle se reconhecem em outra proposta para um bairro experimental, com 

casas de dois pavimentos levemente elevados em relação ao terreno e teto76 descontínuo (existiria uma 

mínima diferença de altura no pé direito entre os dormitórios do lado, o jardim frontal e a loggia, ilustradas 

por Salmona na prancha n. 4716; FLC 20766). A proporção linear dessas moradias é muito parecida com a 

das células duplex nas unidades de habitação. Os planos elaborados por Salmona ilustram as alternativas 

F3.I (45 m2, 3 quartos77); F4.II e F5.I (72 m2) e II. Além das típicas pranchas confrontando a planta e o corte 

dos apartamentos (para os casos F3.I – n. 4679; FLC 20762 – e F5.I – n. 4683; FLC 20763), as variações 

são ilustradas através de perspectivas interiores da sala social (n. 4717; FLC 20767) e dos dormitórios para 

os pais (n. 4718; FLC 20768; Fig. 141) e para as crianças (n. 4719; FLC 20769), nas quais destaca-se a 

relação interior-exterior por meio da loggia. A prancha n. 4720 (FLC 20771), de 23 de maio, reúne outras 

perspectivas dessas três instâncias. 

Figura 141: Prancha n. 4718, Maison Type Rochelle, perspectiva interna 
do quarto para os pais, tipo F5.II, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 20768).

76 "[...] gerando um baseamento de pedral natural e uma zona afundada, possivelmente para instalações.
Talvez a explicação para a solução material seja a estrita necessidade de ajustar o orçamento, mas a construção 
do subsolo quiçá seja mais a reposta de pesquisas materiais e da relação com o contexto que le [sic] Corbusier 
adiantava havia anos" (MEJÍA VALLEJO, 2015, p. 159, tradução nossa).
77 A palavra francesa pièce denomina toda sala do apartamento, e não apenas os dormitórios. Ou seja, no caso de 
um T3 (3 pièces) pode-se tratar de uma célula, bem com um salão social, sala de jantar e dormitório; bem como 
um único salão e dois dormitórios. 
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Chama a atenção a reprodução de alguns documentos desse projeto em outra série de pranchas, com a 

mesma numeração do Livre Noir (n. 4717, n. 4718, n. 4720; IFA PINGU/C/53), mas com diferente acrônimo: 

NvB, que corresponde ao ambicioso projeto urbano de Georges-Henri Pingusson para um novo bairro, Neuve 

Ville Briey, na pequena cidade Briey-en-Fôret. Na verdade, Pingusson apenas teria convidado Le Corbusier 

para contribuir à proposta com uma unidade habitacional, que foi erigida. Mas o franco-suíço também 

apresentou um projeto de bairro, lançando mão, não apenas dos estudos ROCHE, mas dos desenhos para 

Roubaix. O dossiê NvB (março/abril 1953) incluiu casas simples, entre os 49,58 e os 55,84 m2. Além das 

pranchas repetidas, Salmona teve uma maior participação nesse dossiê78, ao elaborar perspectivas exterio-

res de fileiras de casas (setor sul, prancha n. 4715; FLC 3321679 e FLC 20770; Fig. 142), muito parecidas com 

as unidades de habitação transitórias de 1944. As ilustrações evidenciam o contraste entre as alturas das 

casas “Rochelle”, dispostas em uma sequência à redent, e o tamanho da unidade de habitação, identificada 

com o acrônimo BrF. As casas aparecem referenciadas como “HI” (habitation individuelle) na planta n. 4651 

(FLC 33212; FLC 33232) e nos cortes gerais n. 4654 (FLC 33213A/B; FLC 33217) do conjunto, desenhados 

pelo próprio Salmona com um mês e meio de antecedência (4 de abril de 1953). A proposta corbusiana 

considerava não uma, mas duas unidades de habitação, de 12 e 17 pisos.

78 Segundo as Fiches Horaires, enquanto o total de horas de trabalho dedicadas ao dossiê H.Ro foi de 102 (32 em 
abril, 24 em maio e 46 em junho), as horas investidas em NvB foram 279 (32 em março, 137 em abril, 72 em maio 
e 38 em junho de 1953). 
79 Coincide com IFA PINGU/C/53 (exemplares coloridos).

Figura 142: Prancha n. 4715, Neuve Ville-Briey, perspectiva aérea do 
conjunto, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 20770).
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Outras aproximações à habitação social individual aconteceram paralelamente em projetos para Chandi-

garh que Le Corbusier não construiu, entre esses as casas para trabalhadores na Vila do Governador, de 

junho de 1951 (tipo XIII). Salmona desenhou a implantação, a fachada geral (prancha n. 5040; FLC 29110), 

a planta em escala 1:100 (prancha n. 5041; FLC 29111), os cortes e as fachadas de um quarteirão com 

duas fileiras de habitações individuais de três andares, emparelhadas (prancha n. 5042; FLC 29113; FLC 

05444, FLC 05564), com abóbadas abaixadas de concreto simples, no sentido transversal, sobre muros de 

alvenaria. Por fim, o desenho FLC 05565 (também de autoria de Salmona), detalha o mobiliário da cozinha.

3.2.2. 
As Habitações Individuais

Concomitantemente à Vila do Governador, Le Corbusier projetava suas três mansões em Ahmedabad80, 

para Mme. Manorama Sarabhai81 (1951), para Surottam Hutheesing (que, em 1951, contou com a contri-

buição do chileno Emilio Duhart) e a Villa Chimanbhai (1953). Essas materializam dois princípios que regem 

a arquitetura doméstica corbusiana: o tipo Citrohän (arquitetura “masculina”) e o tipo Monol (arquitetura 

“feminina”)82. Sua importância é apontada pelo próprio arquiteto, ao confessar para Balkrishna Doshi83 

(apud BAHGDA, 2000, p. 178, tradução nossa): “Estou com 68 anos! Sinto que agora sou um arquiteto. 

Pode-se dizer que estas casas são a minha arquitetura”. Apenas um único documento da Chimanbhai, que 

não foi construída, testemunha a contribuição de Salmona ao seu desenvolvimento: a prancha n. 4993 (FLC 

30244; Fig. 143). Trata-se de um estudo colorido em elevação dos vitrais da fachada noroeste da casa, 

80 O Livre Noir possui uma assinatura de Salmona para o Palácio dos Fiandeiros de Ahmedabad, a prancha n. 4919 
(“Façades Ech. 1:50”), em 22 de janeiro de 1954. Por sua vez, as Fiches Horaires registram 23 horas em janeiro de 
1953 e 148 em fevereiro de 1954 (o mês seguinte do plano registrado). Pela quantidade de tempo, acreditamos que 
existe um número importante de documentos elaborados pelo franco-colombiano nesse mês para o dossiê AMOA. 
Infelizmente, nossa coleta de dados a esse respeito foi infrutífera. 
81 Sobre a participação de Salmona nesse dossiê, uma entrada das Fiches Horaires indicava 3 horas de trabalho, 
em julho de 1953.
82 “Na escola de pensamento corbusiano, a ‘Arquitetura Masculina’ incorpora um tipo dominado pela forma de caixa 
vertical com uma forte objetividade e interação dos espaços verticais. Isso também incorpora o sistema estrutural, 
que abrange colunas de concreto reforçado com camadas horizontais das lajes justapostas mediante uma rampa 
e uma escadaria, representando um avanço tecnológico. A ‘Arquitetura Feminina’, por outro lado, inclui a forma 
horizontal submissa, estendida sobre o terreno com subjetividade limitada, interação de espaços horizontais e um 
sistema estrutural com muros de carga paralelos em alvenaria e um teto contínuo abobadado, representando a 
vitalidade e uma aproximação prática à arquitetura” (BAHGA, 2000, p. 164-165, tradução nossa). 
83 Arquiteto indiano que conseguiu uma vaga na Rue de Sèvres graças à recomendação do próprio Samper e cuja 
participação no conjunto de obras para a nova capital do Estado foi crucial. C.f. DOSHI, Balkrishna, La historia de un 
acróbata y sus discípulos. In: SAMPER, Diego, 2011, p. 12.
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84 Segundo o seguinte depoimento de Salmona a Albornoz (2011, p. 50, tradução nossa), ele teria contribuído na 
primeira fase do projeto da capela de Notre Dame-du-Haut: “Assisti aos primeiros balbucios de Ronchamp, os 
primeiros esquemas. Por acaso tive que pegar o selo postal e começar a desenvolvê-lo. [...] A implantação de 
Ronchamp irrita-me muito. Primeiramente, a proposta estrutural consistia em umas catenárias em dois sentidos. 
Freyssinet, o engenheiro convocado por Le Corbusier para dar uma olhada no projeto estrutural, que lhe disse que 
não era essa a maneira de montar as catenárias, nos dois sentidos, pois se tratava de uma superfície empenada 
e que, portanto, a catenária apenas deveria ir em um sentido. Impressionou-me, achei que o que Freyssinet disse 
era racional e inteligente. No entanto, Le Corbusier me fez desenhar a primeira catenária que não existe, somente 
estava procurando a forma. Era muito melhor fazer uma coisa sem muita racionalização e procurar a curva [...] que 
ele quiser”. Provavelmente Albornoz foi a autora consultada por Monzón (2014, p. 130) para afirmar que Salmona 
trabalhou no dossiê RON. 
85 Prancha n. 4354; FLC 06313, desenhada por Maisonnier.
86 “Encaminho para você pelos correios os dois primeiros esboços das villas que devo construir em Ahmedabad e 
cujos planos foram aceitos. Parti da marquise para tramways de Solano (?) [sic] em Bogotá [...] que se baseava no 
Modulor. Parabenizei Solano pelo seu belo trabalho, pedi-lhe autorização [...] para usar o seu belo guarda-sol, que 
é uma verdadeira ferramenta arquitetônica para a Índia. E peço para você perguntar a Solano como construiu seu 
guarda-sol, com qual tipo de moldagem? Foi montado no solo ou diretamente na altura? Poderia lhe rogar a Solano 
encaminhar para mim os planos do concreto armado e das moldagens?” (FLL JLS SC-HU-E31, tradução nossa). Pinilla 
(In: O’BYRNE, 2010 p. 120) relaciona as abóbadas da Chimanbhai com outro projeto colombiano: o mercado municipal 
da cidade de Girardot, construído pelo arquiteto alemão Leopoldo Rother e visitado pelo franco-suíço em 1948.

Figura 143: Prancha n. 4393, estudo para o vitral da Villa Chimanbhai, 1954. Fonte: Rogelio Salmona (FLC 30244).

acompanhado por pequenos cortes transversais cuja fenestração lembra a mítica fachada de Ronchamp84, 

projetada em paralelo. Curiosamente, Le Corbusier comentou com Sert a influência de Bogotá na projeção 

da Villa Chimanbhai, que coroaria uma sucessão de abóbadas em concreto à maneira de “guarda-chuva”85, 

modelo inspirado em uma estação de ônibus construída pela firma Ortega y Solano em Bogotá (Fig. 144)86. 

Por fim, e ainda que sem cores, o franco-colombiano também estudou os vitrais das fachadas noroeste e 

sudoeste – “claustra” – da Villa Shodahn (prancha n. 4994; FLC 06426A/B), em 13 de abril de 1954. De 

fato, no rótulo deste plano, remete-se à prancha n. 1993 do dossiê ACC. 
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Figura 144: Estação de Ônibus em Bogotá por Ortega y Solano, 1951. Fonte: Revista Proa.

Roq et Rob

Desde o começo do seu estágio parisiense, Salmona foi uma peça fundamental nas pesquisas prévias para 

as habitações individuais. Em dezembro de 1950, simultaneamente ao início da charrette de Bogotá, ele 

começou a cuidar da segunda versão do projeto Roq et Rob em Roquebrune-Cap-Martin (a proposta preli-

minar consistia em uma fileira de oito casas para pescadores, que Thomas Rebutato financiaria, do lado da 

Étoile de Mer87). Samper também pertenceu à equipe para esse dossiê, instituindo uma das mais estreitas 

parcerias entre ambos os colombianos. Além do nome da cidade, o acrônimo do projeto deriva do nome do 

filho do cliente, Robert, designando um conjunto de casas de verão, na ladeira adjacente às muralhas do 

castelo. Em ambas as versões, pretendia-se o máximo proveito da superfície habitável (existenzminimum), 

a partir de um módulo básico de 2,26 m de lado, determinado por uma estrutura metálica. Desse módulo 

não apenas emanaria o acrônimo alternativo do projeto (L CM – Lotissement Cap-Martin – 226P) mas uma 

das várias alternativas consideradas para sua materialização: um cubo metálico ao que chamariam de 

Brevet, viabilizando sua construção serial no canteiro88. Entretanto, e como no caso de HEM, as tipologias 

de moradia adotadas seguem um modelo pré-existente, inscrito em um retângulo profundo89.

Para as casas Rob (capítulo n. 415590), que oscilariam entre 192 e 204 m2 de área construída, identifica-

ram-se as plantas seguintes, assinadas por Samper e Salmona em 21 de dezembro de 1949: cortes lon-

gitudinais das diferentes alternativas, todas resolvidas em três andares, ilustrando também a inclinação 

87 "[...] Le Corbusier propôs que, em troca dos terrenos vizinhos ao Cabanon e da possibilidade de ocpar a superfície 
em baixo desse para inserir as Unités de Vacances, Rebutato poderia obter um prédio para as Unités de Camping 
e sua exploração, bem como a propriedade das Unités de Vacances, embora seu uso ficasse reservado para Le 
Corbusier e os seus colaboradores" (MEJÍA VALLEJO, 2015, p. 117, tradução nossa).
88 Patente registrada diante do Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) em 11 de março de 1953, sob o 
registro n. 1.029.744, após três anos de estudo do dossiê nessa entidade.
89 Em 1956, Le Corbusier desenvolveria um pequeno estudo intitulado “Maisons de Vacances 3,66 x 3,66 x 3,66”, 
nome derivado das investigações da moradia mínima a partir do Modulor. A configuração volumétrica – um recinto 
longitudinal com veranda e teto inclinado – lembra as Unidades de Camping que finalmente o arquiteto construiria 
no mesmo ano e terreno. Segundo as Fiches Horaires, Salmona teria trabalhado 9 horas neste dossiê, em junho de 
1953; contudo, apenas encontram-se desenhos de Maisonnier.
90 A maioria dos desenhos desse dossiê possuem duas versões (A e B), a segunda dessas, colorida.
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da ladeira (FLC 18669; FLC 18668A e B); corte longitudinal do tipo B (FLC 18666A e B); plantas, corte 

longitudinal e esboço do emparelhamento das casas tipo F (FLC 18670A/B/C), E (FLC 18671A e B) e D 

(FLC 18672A e B) – as únicas alternativas desenvolvidas em dois níveis; B (18674A/B/C/D; FLC 18978), 

C (fornecendo uma perspectiva que permite compreender o espaço no nível superior, abrigado por uma 

abóbada; FLC 18673A e B) e A (FLC 18675A/B/C). Em compensação, a abóbada não pertence à estru-

tura geral de alumínio, apenas se suporta a si mesma. Isto, segundo Mejía Vallejo (2015, p. 114) para 

conseguir juntas mais harmoniosas entre as abóbadas. O fato de duas cobrirem a casa, fez com que uma 

duplicação da estrutura principal fosse projetada. Contudo, a resposta técnica ao problema estrutural 

ainda não parecia convincente, como ilustrado pela  fachada que exibe casas suportadas por pilotis muito 

esbeltos (FLC 18676; FLC 18983).

Figura 145: Prancha n. 4154 F, perspectiva interior do salão nas casas 
ROQ tipo A, 1949.

Fonte: Rogelio Salmona e Germán Samper (FLC 18758).
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As 52 casas Roq (capítulo n. 4154) possuem um esquema de implantação compacta; um bloco quadrado 
dividido por uma estreita rua de pedestre. Salmona e Samper desenharam duas alternativas para essa 
agrupação, na primeira das quais as casas não estariam emparelhadas mas em zig-zag (FLC 18764). Isso 
contrasta com o corte longitudinal do conjunto que os colombianos fizeram, e que ilustra quatro fileiras de 
casas (a projeção certa, se baseada na planta, possuiria três; FLC 18767). Todavia, as unidades quase não 
foram alteradas em relação às suas antecessoras, como evidenciado pela perspectiva interior do tipo A, 
colorida. Essa insinua a relação interior/exterior – distante e ao mesmo tempo próxima, graças às enormes 
janelas e varandas internas sobre o salão, das quais é possível contemplar uma loggia profunda e, por trás, 
a paisagem circundante (prancha n. 4154 F; FLC 18776 e FLC 18758; Fig. 145). Outros planos do dossiê 
ROQ, assinados com seis dias de antecedência (15 de dezembro), correspondem às alternativas B (FLC 
18763), F (prancha n. 4154 N; FLC 18759), H (n. 4154 P; FLC 18760, a partir de FLC 18765) e I (n. 4154 Q; 
FLC 18761), ilustrando as três cartas de cada tipo, confrontadas ao corte, como no caso das casas ROB. 

Haveria leves mudanças entre essas alternativas, prevalecendo sua configuração linear. Desta-
cam-se os tipos A e F, de dois pavimentos: a prancha n. 4154 I (FLC 18766; FLC 18986) ilustra as duas 
pranchas da casa A, de 110 m2; com modificações menores na planta (mobiliário, desenho de uma escada-
ria de dois lances) e um corte detalhando a estrutura91. Quiçá a lâmina mais interessante desse grupo seja 
a n. 4153 C (FLC 18768; versão colorida em FLC 18667), que exibe um corte transversal das casas, junto 
a uma pequena perspectiva interior. Em ambos os desenhos aparecem as abóbadas simples de concreto, 
das quais o arquiteto já tinha lançado mão nos anos 1930 para o projeto da casa de fim de semana para 

os Jaoul que, em 1951, encomendariam a Le Corbusier a construção de duas casas em Neuilly-sur-Seine. 

Maisons Jaoul

O dossiê JA é o melhor documentado entre aqueles com contribuição de Salmona por conta da sua 

participação prolongada, entre janeiro de 1952 e setembro de 195392. Como comentado no caso de 

Pérez Chanis, dois meses depois da incorporação do franco-colombiano ao ateliê, seu colega Samper 

integrou-se à equipe, destacando-se pelo seu papel durante a primeira etapa do planejamento das casas 

Jaoul, junto a Jacques Michel (filho de André e eventual colaborador do ateliê). Mas, contrariamente ao 

dossiê Roq et Rob, os dois colegas trabalham em capítulos independentes da proposta e não elaboraram 

juntos nenhum desenho; Salmona trabalhou, principalmente, na mise au point do projeto executivo, com 

destaque às abóbadas. 

91 A dupla colombiana elaborou uma segunda versão dessa prancha na mesma data (FLC 18982).
92 As Fiches Horaires de Salmona registram 436 horas de trabalho nas casas Jaoul. Em 1952: 94 em setembro; 
130 em outubro; 158 em dezembro. Em 1953: 40 em janeiro; 32 em fevereiro; 1 em março e 8 em junho. Todos os 
documentos coletados (pelo menos 45) correspondem a janeiro de 1953. De fato, a maioria do material pertence 
a esse mês. Outros documentos foram elaborados em janeiro e junho de 1951, além de correspondência citando 
o projeto em setembro de 1953.
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Le Corbusier expressou sua admiração pelas abóbadas “à catalã”, durante suas visitas à Espanha e ao nor-

te da África (SALMONA apud CHASLIN, 2005). Mas, foi na viagem à Colômbia, de 1950, exatamente na 

casa construída por Francisco Pizano (mais um jovem arquiteto de origem francesa) para seu pai, o pintor 

Roberto Pizano, em Bogotá, que Le Corbusier viu e desenhou uma abóbada abatida, além de um sistema 

de postigos de madeira parecidos aos almejados para as mansões de Michel e André Jaoul. O mestre re-

encontrou Sert no CIAM de Hoddesdon, em julho de 1951, quando o catalão recomendou o engenheiro Do-

menec Escorsa93 (o seu patrício e engenheiro de algumas obras reconhecidas de Antoni Bonet no Uruguai, 

como a casa Berlingueri) para a execução das abobadas na França94. No dia 26, Le Corbusier encaminhou 

para Escorsa esboços da planta e corte do detalhe visto na Colômbia, em escala aproximada 1:10 (a partir 

dos croquis de 9 de julho na sua caderneta E21 bis95). A interpretação desses desenhos96 resulta polêmica 

porquanto o depoimento do próprio Pizano contradiz as lembranças de Le Corbusier97, que estaria enga-

nado ao lembrar-se do sistema construtivo das escadas como se fosse aquele das abóbadas da casa98. 

De qualquer jeito, essas recordações alimentaram sua projeção e execução, heroica, segundo Maisonnier 

(informação verbal99), porquanto não se empregaram moldagens para a fundição – o acostumado na tra-

dição construtiva catalã –, lançando mão apenas de uma fileira de tijolos por cima e, embaixo, de uma 

camada de gesso mais uma camada superior de concreto. Segundo depoimento do franco-colombiano, 

ele deslocou-se, junto ao catalão, até Béziers, para aprender seu trabalho (SALMONA em CHASLIN, 2005).

93 Escorsa aportou seus conhecimentos na questão, mas as dificuldades apareceram na execução das abóbadas, 
em setembro de 1952: sob o conselho desse engenheiro, os tirantes transversais metálicos foram ancorados 
aos dintéis. A escolha de uma seção de viga mais larga, diferente às medidas sinaladas pelo Modulor, poderia 
ter poupado os tensores sugeridos, que Le Corbusier considerava antiestéticos. A questão origina uma troca de 
correios entre Béziers (onde Escorsa radicou-se) e o ateliê: “nunca aconselhei fazer as abóbadas sem tirantes, 
pois é evidente que precisa-se absorver o empuxo natural dessas, no seu caso particular, uma seção de viga mais 
larga teria permitido construir as abóbadas sem tirantes. Se você tivesse três lances ou mais de abóbada, poderia 
suprimir rigorosamente os tirantes intermédios, mas seria sempre necessário ‘atirantar’ as abóbadas extremas” 
(ESCORSA apud MANIAQUE, 2009, p. 44; 74, tradução nossa). Como anedota, Michèle Clément (apud URREA, 
2014, p. 533), falando na admiração de Salmona por Vladimir Bodiansky, enganou-se ao dizer que o russo concebeu 
as abóbadas de Béziers (não encontramos, nos registros da obra de Bodiansky, trabalho nenhum dele nessa cidade). 
Porém, pelo sistema construtivo descrito, industrializado, deduzimos que ela devia estar falando em Jean Prouvé 
que, junto a Pierre Jeanneret, construiu o Licéu Jean Mermoz dessa cidade.
94 “O arquiteto Pizano fez este ano em Bogotá umas abóbadas de tijolo à vista, passado por cera transparente. É 
possível fazê-las com produtos franceses?” (FLC G2-11-756, tradução nossa). 
95 “[...] abóbada catalã / Sert // Escorsa [...] 9 de julho 51 // 29/14/14/1 ½ = bloco de gesso //1 5cm / m / cera 
por baixo // cera móbil em cada fileira // tirante de ferro// 1 tijolo selado com gesso par suportar a régua [...]” (LE 
CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 2, p. 512, 513, tradução nossa).
96 Um terceiro desenho do carnet D15 (LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 2, p. 83-84), elaborado em 
Bogotá, depois da visita na casa dos Pizano, dá conta de um sistema de postigos de madeira a serem usados nas 
casas Jaoul (MANIAQUE, 2009, p. 74). 
97 O impacto que essas abóbadas tiveram sobre Le Corbusier foi tão grande que, em uma folha do Hotel Continental 
de Bogotá, o mestre repetiu o rascunho para Maisonnier com a legenda “isto para completar o estudo Jaoul 
51”. Previa-se também sua inclusão no livro sobre o Modulor, e seu estudo, por parte de Pierre Jeanneret, nas 
habitações que ele projetava para Chandigarh (FLC 05484A, tradução nossa). Não confundir com as abóbadas de 
concreto “Solano”, que inspiraram a estrutura em guarda-chuva da Villa Chimanbhai.
98 “Segundo o risco, a abóbada era em rasilla. Mas era a escadaria e não a abóboda que obedecia a esse sistema 
construtivo (camada de peças cerâmicas delgadas, coladas com gesso e cobertas por uma camada de concreto). 
A escada propriamente dita tinha ‘3 couches de rassilia [sic]’. Segundo o rascunho, a rasilla é um tijolo fino de 25 
x 12 x 2. Sobre isso, Pizano disse: ‘Eu acho que a rasilla possui menos do que 25 cm [...] também não sei quais 
eram as dimensões exatas do tijolo mas, com certeza, não era muito diferente do standard atual de 24 x 12 x 6’” 
(RODRÍGUEZ, 2008, p. 22, tradução nossa).
99 Em depoimento (telefonema) à autora, junho de 2008.
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As abóbadas foram uma das primeiras escolhas de Le Corbusier para o projeto JA, como evidenciado por 
um corte transversal feito por Salmona e vinculado ao primeiro esquema das casas, emparelhadas (sem 
data, FLC 10365). O desenho lembra uma antiga galeria romana pela sucessão de arcos. Sua represen-
tação resulta algo “artística”, apelando ao carvão para conferir-lhe profundidade. O partido do projeto – que 
visava uma sensação de compresão e expansão espacial progressiva mediante o uso da abóbada (GARCÍA; 
MAS LLORENS; SANTATECLA, 2015, p. 80) – sofreu transformações severas durante a fase cuidada por 
Samper, configurando quatro esquemas diferentes na planta. Um risco de 18 de setembro de 1951 (FLC 
10362), presumivelmente elaborado por Salmona, contém duas plantas do segundo e terceiro andares de 
uma das casas. Durante o período que Maniaque (2009) identifica como a segunda fase, as pesquisas do 
ateliê estiveram voltadas para o planejamento do mobiliário embutido e marcenaria de madeira, fabricados 
por Charles Barberis e concebidos a partir do padrão Modulor. Para isto, Salmona desenhou coloridas pers-

pectivas interiores, em setembro de 1952100 (FLC 10128A; Fig. 147).

Figura 146: Casa Jaoul B, Neuilly-sur-Seine. Salão e sala de jantar em 
2015.

Fonte: a autora.

100 Em uma caderneta sem classificação, Samper também desenharia o mobiliário para o salão de André Jaoul; no 
entanto, pela sua aparência (“estile [sic] Empire”), não parecia se tratar de móveis concebidos exclusivamente para 
essa casa, e sim, antigos objetos adquiridos pelo seu proprietário em um momento anterior.

Figura 147: Vista interior móveis planejados das Casas Jaoul, 1952. Fonte: Rogelio Salmona (FLC 10128A).
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Na terceira fase – ajustes do esquema definitivo –, Salmona elaborou outras vistas interiores: na nota 
à atenção redigida para ele em 9 de fevereiro de 1953 (FLC J1-14-554), Le Corbusier solicitou estudar 
a inclusão de uma lareira ‘à Erazeuris’ [sic] embaixo da rampa. A escassa documentação sobre a casa 
Errázurriz em Zapallar, projetada pelo franco-suíço em 1929, permite intuir que o fogão da lareira posicio-
nar-se-ia por baixo da escadaria. Um esquema muito diferente aos três riscos, sem data, executados pelo 
franco-colombiano: dois desses ilustram uma solução isenta dos muros, com arestas curvas (FLC 10128C 
e D); o terceiro fornece uma solução tradicional, colada à parede, com um nicho especial para a madeira 
(FLC 10128B).

Oito de março de 1953101, um mês depois da elaboração desses desenhos e quatro antes do começo 
do canteiro, é a data da assinatura do maior grupo de planos das Jaoul, com participação de Salmona, em 
parceria com Kim Chum Up e Georges Sachi: plantas dos níveis 0 a 2, cortes e fachadas, em escala 1:20102. 
Ao se tratar de planos quase prontos para o canteiro, sua escala impede exibir as duas casas numa mesma 
prancha, exceto na planta do subsolo, que liga ambas as construções. Por fim, a assinatura do franco-co-
lombiano apareceu no detalhamento dos pan-de-verre – plantas, cortes e elevações – em escala 1/8 do 
térreo (pranchas n. 4546 e n. 4559; FLC 09964 e FLC 09977) e do primeiro (pranchas n. 4547 e n. 4560; FLC 
09965 e FLC 4560) e segundo (pranchas n. 4548 e n. 4560; FLC 09966 e FLC 09978) andares. Destaca-se 
a solução para a fachada do segundo pavimento, ilustrando a curva da abóbada abaixada (n. 4548).

3.2.3. 
Urbanismo em Chandigarh

Após o retorno de Samper à Colômbia, em 1953, Salmona permaneceu mais três anos no ateliê, tra-
balhando principalmente em dossiês para a Índia, entre eles a mencionada Village du Gouverneur (não 
construída), onde se previa a construção das casas para os trabalhadores mais pobres103. Paradoxalmente, 

101 Segundo o Livre Noir. Porém, a data que aparece no plano é novembro de 1952, ficando em dúvida a ausência 
de Salmona no escritório durante esse mês.
102 Em seu acervo particular, Guillermo Jullian conservou cópias de alguns desses planos, como os n. 4554 (FLC 
09972); n. 4537 (FLC 09955); n. 4538 (FLC 09956); n. 4539 (FLC 09957); n. 4541 (FLC 09959); n. 4542 (FLC 09960) 
e n. 4555 (FLC 10018). As cópias estão disponíveis nas pastas PLr 021 003, PLr 024 003 e PLc005 003 do acervo 
Jullian – Centro de Originais Sergio Larraín García-Moreno (FGJF).
103 “No final de 1952, o abandono da concepção da casa dos peões de 110 m2, [...] tinha sido difícil de aceitar para 
Le Corbusier. Quando, no final de 1953, ficou sabendo da decisão de aderir um conjunto de casas ao programa do 
Palácio do Governador; ele enxergou uma oportunidade de implementar aquilo que tinha experimentado para as 
casas dos peões: a integração dos dados antropológicos de um hábitat rural em um hábitat moderno, levantados 
no lugar durante sua primeira viagem” (PAPILLAULT, 2011, p. 198, tradução nossa).
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sua construção aos redores do Palácio do Governador foi descartada pelo próprio Corbusier, ao conside-
rá-la como um subúrbio desconectado do centro da cidade (PAPILLAULT, 2002, p. 58). Ele tinha previsto 
a execução de um conjunto de habitações destinadas aos altos funcionários do estado do Panjabe: o 
secretário do governador e o secretário militar (“type V” – capítulo n. 4893; FLC 05556), 6 assistentes 
(“type X” – capítulo n. 4896; FLC 05570; FLC 29097; FLC 29099); os empregados sênior, as menores do 
conjunto (“type XI” – capítulo n. 4897 bis e ter); os superintendentes (duas casas gémeas) e o doutor 
(“type IX” – capítulo n. 4897). Todos esses tipos iriam ser construídos no quadrante mais próximo ao Raj 
Bahvan, em um nível mais baixo que esse edifício, articuladas por uma retícula traçada justo por trás da 

Assembleia e do Secretariado (MEJÍA VALLEJO, 2015, p. 172; 180)

Figura 148: Prancha n. 4897 bis, Vila do Governador, planta das casas 
tipo XI (trabalhadores administrativos sênior), 1954.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 29104).

O fator comum entre essas tipologias e as casas para trabalhadores tipo XIII ou logis à bas prix, de 1953 – 

que não devem ser confundidas com a Maison du Péon, proposta de Pierre Jeanneret de 1951 como célula 

básica para o projeto de 1953, melhorando a relação entre espaço habitável e área construída (MEJÍA VA-

LLEJO, 2015, p. 174) – iria ser a presença das abóbadas de concreto (sistema misto, suportado por muros 

de alvenaria e vigas mais baixas que nas casas Sarabhai e Jaoul, de 27 cm). Um pequeno balanço confere 

estabilidade à abóbada (MEJÍA VALLEJO, 2015, p. 178) a partir do padrão 3,66 – retomando as pesquisas 

dos dossiês Roq et Rob e Jaoul, a preeminência de edificações de dois pavimentos e a existência de ver-

sões TER e BIS das pranchas. Agora o partido em planta seria diferente para cada caso: enquanto as casas 

populares conformavam uma unidade compacta sevida por dois jardins bem definidos, para as castas mais 
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altas não haveria espaços abertos e as casas desvincular-se-iam da configuração comprida e estreita de 

suas antecessoras que, por sua vez, ecoava a distribuição interna das células nas unidades. O tipo V (casas 

dos secretários) possui o maior número de desenhos assinados pelo franco-colombiano: dois volumes, de 

dois andares, conformados pela sucessão de 3 e 4 abóbadas, construídas com duas camadas de tijolo e 

gesso, segundo o sistema tradicional indiano (FLC 29093; FLC 05557). Todavia, o mais atípico dos casos é 

o das casas de empregados tipo IX: Salmona não chegou a desenhar uma planta formal mas, graças aos 

riscos que ele fez em 28 de junho de 1954104 (FLC 05566; FLC 05567; FLC 29104; Fig. 148), percebemos 

que se tratam de casas de um único andar, com presença de divisórias oblíquas e curvas, à maneira das 

vilas corbusianas da década de 1920. Por fim, o tipo mais parecido com as casas Jaoul (embora de dois 

pavimentos) é aquele das casas dos assistentes, suscetível de reprodução (n. 4892 bis; FLC 29098/99).

Salmona traçou a distribuição das casas particulares e do clube, na Vila do Governador (no setor 

noroeste do Capitol, justo por trás do Secretariado e Assembleia): na versão desenhada em 7 de março de 

1954 (prancha n. 5039; FLC 29108A e B), distinguem-se, à esquerda (setor noroeste), as casas de trabalha-

dores e o volume da escola. No entanto, Le Corbusier substituiu as edificações do setor noroeste por um área 

arborizada. Essa última versão (n. 5039 bis; FLC 05569) seria encaminhada às autoridades indianas, em 7 de 

maio. Antes do Village du Gouverneur – uma das últimas contribuições de Salmona à Rue de Sèvres – ele 

já tinha participado em várias propostas (a maioria não construídas) para Chandigarh, começando pela ela-

boração do plano de urbanismo geral, em parceria com Germán Samper. O conjunto corbusiano para a nova 

capital do Panjabe é, sem dúvida, não apenas a empresa mais ambiciosa do mestre durante a década de 50, 

mas aquela de maior importância dentro dos dossiês que usufruíram da contribuição do franco-colombiano. 

104 Nesse mês foram registradas 184 horas de trabalho de Salmona para o Village du Gouverneur.

Figura 149: Prancha n. 4322 bis, perfil de vias, regra das 7V Chandigarh, 
1951.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 05289).
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105 “Le Corbusier pediu a Salmona para verificar o setor de 800 x 1.200, comparando-o com os trabalhos adiantados 
em Bogotá e Marselha-Sul (Michelet). O mesmo ‘desenhista’ deve também verificar a largura das vias V2 para o 
Capitólio, as V3 ao ponto de contato com as V5 para os pontos de ônibus [...]” (PAPILLAULT, 2011, p. 74). Salmona 
também contribuiu ao desenho dessas estações garagem – também conhecidas como Station Market – segundo 
o plano FLC 29184 (“V2 Station development scheme”; extraviado), de 23 de fevereiro de 1953. A esse respeito, 
Papillault (2011, p. 213-214) escreveu: “O terreno de cimentação se situa ao longo da V2 principal, nomeada 
Madhya Marg, nos setores não ocupados e pareciam ser de referência hipotecária ou da zona de separação entre a 
habitação e as indústrias [...] O conjunto é objeto de uma ordem arquitetônica e de um pórtico pedestre com uma 
fachada cega, sobre os níveis, somente atravessado por pequenos vãos abertos para os espaços de armazenagem 
[...] Os planos foram inicialmente desenhados em Paris, transmitidos posteriormente a Chandigarh [...]”. Segundo 
nossas pesquisas, a Station Market seria o último projeto com contribuições oficiais de Salmona.
106 Sete meses depois, em 29 de novembro desse ano, Le Corbusier encaminhou uma nota à atenção de Salmona 
na qual, além de pedir novas impressões dos esquemas urbanos para Pierre Jeanneret, solicitou-lhe detalhar os 
cruzamentos entre a avenida do Capitol e as V2 (FLC P1-12-221).  
107 Além disso, em 12 de fevereiro de 1954, ano seguinte à vinculação à Rue de Sèvres do venezuelano Augusto 
Tobito, ele e seu colega franco-colombiano trabalharam na mise au point desse setor governamental, particularmente 
nas suas colinas artificiais (FLC P2-4-106). 
108 “[…] a primeira ação de Le Corbusier seria aplanar o terreno e estabelecer uma medida capaz de suportar a 
potência acústica das suas ressonâncias, considerando que a sua presença não é afastada, mas próxima [...]. 
Submetido ao imponente espetáculo do Himalaia e do planalto do Panjabe, o Capitólio de Chandigarh toma posse 
do espaço através de uma medida de referência que se estende entre os palácios da Assembleia e do Tribunal 
Supremo” (OCAMPO, 1999, p. 179-180; 207, tradução nossa).

Embora não fosse completamente implementado, o Plano Diretor de Chandigarh foi melhor acolhido pelos 

seus comendatários do que o Plano de Bogotá entre os governantes dessa cidade. De fato, a experiência 

indiana de Le Corbusier tirou proveito de sua antecessora colombiana; em compensação, Chandigarh 

iniciou-se completamente do zero, em terras próximas aos montes Himalaia. No memorial do projeto 

publicado na Œuvre Complète (1946-1952, p. 112), sob o título de “La naissance de la nouvelle capitale 

du Punjab”, o franco-suíço salientava a velocidade e clareza na concepção do projeto. No traçado da nova 

cidade, estabelecido em apenas oito dias, lançou-se mão da regra das 7V, consolidada no plano colombia-

no: em 23 de abril de 1951, Salmona desenhou as pranchas n. 4323 (FLC 29085) e n. 4322 (FLC 05285 

e FLC 05289 – versão colorida; Fig. 149), com perfis dos diferentes tipos de via105, agora amenizados 

pela arborização estudada por Samper106. Entretanto, o setor do Capitol (esplanada do Capitólio) evoluiria 

permanentemente (mesmo até depois da morte de Le Corbusier) e não seria 100% executado. Salmona 

somente interveio nesse dossiê em dezembro de 1953, na modificação da topografia existente107 (espla-

nada108 e criação de “colinas geométricas”), em diálogo com os pitorescos perfis dos prédios planejados. 

Um depoimento do próprio colaborador, que parece referir aos primeiros riscos da proposta, permite-nos 

recriar parte do processo criativo para a esplanada: 

Lembro que, uma vez, Le Corbusier me falou: “essas silhuetas serão a futura capital do 
Panjabe”. Era um desenho pequeno, mas muito expressivo. Montanhas no fundo que 
lembravam os Andes de Bogotá, e uns prédios só de perfil; morros artificiais; uma coisa 
com cara de mão aberta. Tentei, como sempre, interpretar esses desenhos, engran-
decê-los mudando sua escala, mas conservando o caráter do traço de Le Corbusier na 
medida do possível [...] Na véspera, [ele] deixou uma planta sobre a minha mesa de 
desenho mas, no momento da explicação, foi embora. A planta – um grande quadrado 
e mais um menor – ficou em silêncio na minha frente, como se quisesse falar alguma 
coisa. Eu a olhava, a via mexer, na minha imaginação, passavam edifícios, praças, ruas. 
No quadrado menor, o mais saturado, umas manchas escuras unidas pelos traços que, 
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eu intuía, deveriam dar forma a instituições, palácios, casas, paisagens. O quadrado 
maior estava dividido por traços mais suaves, formando algo parecido com o que já 
desenhamos para Bogotá. [...] Não conseguia imaginar a capital do Panjabe através 
daquelas linhas. [...] No dia seguinte, Le Corbusier voltou para minha mesa e revisou 
os avanços do trabalho. Como eu o conhecia, ampliei os dois quadrados e tracei uma 
escala simbólica para medir os desenhos. Le Corbusier se sentou na minha cadeira e, 
no quadrado menor, desenhou outro quadrado: “Será o Palácio do Governador”. Logo 
depois, em outro lado do papel, esboçou um retângulo: “Será o Palácio da Justiça”. 
Depois um retângulo enorme mas fino: o Secretariado. “Já pensou em tudo”, pensei. 
Agora vinha o mais difícil: desenhar todos esses prédios ao mesmo tempo. Pegou uma 
régua e mediu seus traços, engrandeceu uns desses, afinou os outros e pediu-me para 
elaborar as silhuetas. O Palácio do Governador cresceu um pouco, apareceram dois 
cornos. O Secretariado diminuiu sua altura e o Palácio da Justiça ganhou umas ogivas. 
A mão aberta ficou melhor definida. “Agora desenhe”, decretou [...]. Passaram alguns 
dias e Le Corbusier não voltou à mesa de desenho, estava ocupado com outras tare-
fas, mas eu sabia que o plano da capital estava ainda vivo na sua cabeça. Finalmente, 
numa manhã gelada de inverno, ele se apresentou na minha escrivaninha, detalhou os 
desenhos, mediu-os e me falou: “Vamos para Versalhes”. [...] Na chegada, ele ficou 
na frente do castelo e olhou atentamente a grande concavidade que o abrange. “Tout 
ça est petit”. No retorno ao ateliê, dobrou a escala dos planos que eu tinha desenhado 
e nesse momento nasceu a capital do Panjabe, Chandigarh (SALMONA apud ARCILA, 
2007, p. 129-130, tradução nossa). 

Figura 150: Prancha n. 4891 bis, planta geral do Capitol, 1953. Fonte: Rogelio Salmona (FLC 05159).
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A prancha n. 4891 bis do Capitol, de 20 de dezembro de 1953109, elaborada em várias versões por Salmo-

na (FLC 05158, FLC 05159, FLC 02949; Fig. 150), ilustra justamente a situação definitiva dos seus prédios 

mais importantes, exceto o Palácio do Governador, cuja construção seria desconsiderada: entre esses, 

o Secretariado (com a chefia de Samper) e o Palácio de Justiça, também conhecidos respectivamente 

como os prédios dos Ministérios e o Supremo Tribunal (ainda que também funcionassem ali 8 cortes or-

dinárias). Cada prédio, de formato retangular, determinaria duas esquinas opostas da praça institucional 

(oeste/leste). Apenas uma fachada (noroeste; FLC 02685) e três rascunhos do Secretariado, a menos 

mediatizada das quatro grandes realizações de Le Corbusier no Capitol110, possuem assinatura de Salmo-

na: um corte colorido dos caixilhos entre o térreo e segundo andar (18 de agosto de 1953; FLC 02703) e 

um risco de Samper e Michel, detalhando a marcenaria111. Por fim, uma das pranchas do próprio Palácio 

de Justiça foi exclusivamente executada pelo franco-colombiano, ilustrando os quatro cortes do prédio112. 
Em compensação, existe um conjunto de aproximadamente 24 desenhos, feitos pela “Gazela” en-

tre fevereiro113 e maio de 1953, em parceria com Olek ou Sachi. Tratam-se dos planos para um anexo do 
Tribunal Supremo, com 6 escritórios de magistrados júnior, intitulado “Pavillon des Avocats” (ou Barristers 
Building)114. O prédio já se distinguia em riscos da planta capitolina traçados por Samper em 1952, bem 
como nos planos que, do mesmo dossiê, elaborou o próprio Salmona. Embora de partido similar ao prédio 
principal da Justiça ou do Secretariado – lâmina dividida longitudinalmente em módulos iguais, fachada 
posterior com brises e teto flutuando sobre o nível mais alto (desta vez servido somente por um corpo 
de escadas que sobressai da fachada sul-leste – pranchas n. 4605, n. 4607 e n. 4752; FLC 04742, FLC 
04743 e FLC 04756) – as pranchas desse anexo ilustram um volume muito menor à High Court, de apenas 
dois andares mais o térreo. Além disso, as fachadas longitudinais diferem bastante do prédio maior (FLC 
06044), ao carecerem da arcada que coroa o último nível, bem como dos quatro grandes arcos sobre o hall 
de passos perdidos (com certeza o elemento mais pitoresco dessa composição). De fato, a fachada dos 
Advogados, que iria se tornar para o Secretariado e a Assembleia, era fechada em alvenaria, à maneira do 

Museu de Ahmedabad ou da Escola de Arquitetura (FLC 04578; FLC 4639; FLC 04753). 

109 As Fiches Horaires registram 40 horas de trabalho de Salmona nesse dossiê, anteriores aos planos em questão 
(julho de 1953). Não encontramos registros que sustentem essa informação.
110 Isto, segundo Papillault (2002, p. 82-83, tradução nossa), por conta do papel secundário que o prédio dos Ministros 
faz no conjunto: “Le Corbusier tinha caprichado, em um primeiro momento, fazendo uma torre-sinal que dominaria 
o conjunto do dispositivo. Mas, diante das reticências dos seus clientes, todo o seu trabalho posterior consistiria, 
pelo contrário, na redução do seu impacto [...] As hesitações no plano de implantação possuem uma explicação: ao 
deixar as instituições judiciárias e administrativas (e executivas) como a vedete, era questão de limitar o edifício a 
um papel de acompanhamento, correspondendo melhor à sua função essencialmente administrativa. Disposto em 
um segundo plano, quando nos situamos sobre a esplanada central do Capitólio, esse serve como pano de fundo 
(deslocado) para a Assembleia, e tira-se proveito [do Secretariado] como uma espécie de Himalaia lateral...”. 
111 Apenas pela letra das legendas – "ventilation, soleil, jardin, intimité" – intuímos que se trata de um desenho de 
Salmona ou de Samper (FLC 03350).
112 A informação não conta com documentos de suporte, mas com uma afirmação de Papillault (2011, p. 272, 
tradução nossa): “Uma parte do escritório se mobilizou no ajuste do esboço e no estabelecimento das peças 
gráficas, na curiosa escala 1:400. Samper se ocupa das plantas [n. 4335], Maisonnier das fachadas [elevações n. 
4333], Salmona dos cortes [n. 4334] e o próprio Le Corbusier assina a perspectiva [n. 4336]”. A prancha n. 4334 foi 
apontada, no Livre Noir, como produção de Salmona, mas os originais foram assinados por Samper.
113 As Fiches Horaires registram 163 horas de trabalho nesse dossiê para Salmona, durante fevereiro de 1953.
114 Segundo a reconstrução elaborada por Marion Millet (In: PAPILLAULT, 2002, p. 57), na versão do Capitol de 1961, 
esse pavilhão iria ser substituído por outro prédio de anexos, em zig-zag, tocando tangencialmente ao Supremo 
Tribunal pela esquina norte-leste.
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Nos cortes transversais do anexo, trocou-se o arrojado guarda-sol de concreto em borboleta, que cobre 
a totalidade do prédio antecessor, por uma laje plana, simples e com um pequeno balanço, cujo compri-
mento dá conta da menor profundidade dos brises na fachada sul-leste (prancha n. 4608; FLC 04744, FLC 
04745 e FLC 04746). O prédio dos Advogados iria estar afundado um piso, em relação à esplanada e aos 
seus vizinhos (uma pequena escada lhe comunicaria com a plataforma superior; prancha n. 4751; FLC 
04751); daí que se previsse a criação de um jardim nesse nível, com o objetivo de isolar a edificação do 
estacionamento (n. 4609 e n. 4639; FLC 04746 e FLC 04754; Fig. 151). Por fim, detalhes em planta e corte 
dos escritórios completaram o dossiê desenhado por Salmona (n. 4743; FLC 06047/50).

Mais dois dossiês menores destinados a Chandigarh ocuparam o franco-colombiano no final da sua 
estada com Le Corbusier: a ponte no remate do Vale do Lazer e a Cidade Industrial115. Ambos os programas 
respondem aos princípios do urbanismo corbusianos impulsionado pelos CIAM, como a setorização da 
cidade pelas quatro funções básicas modernas, para o primeiro caso, e, no segundo, o sistema econômico 
e espacial raio-concêntrico, exposto pelo franco-suíço nos Três Estabelecimentos Humanos. A contribuição 
de Salmona nessas duas propostas é menor: no primeiro caso, em fevereiro de 1953 (enquanto desenvol-
via o Pavilhão dos Advogados) desenhou um esquema da ponte – uma V2 passando sobre uma V3 – (pran-
cha n. 4873; FLC 05472) no bairro onde iriam se localizar o lago, o Yatch Club, o Estádio e outros prédios 

Figura 151: Prancha n. 4641, Prédio de Advogados, fachadas norte-leste 
e sul-oeste, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 04754).

115 Segundo o Livre Noir, em 23 de fevereiro de 1953, Salmona desenhou o esquema de desenvolvimento de 
uma V2, que iria comunicar com o mercado-estação, erigindo-se perto do aeroporto e das vias férreas: tratar-
se-ia da mesma V2 que foi tema da já mencionada carta de 29 de novembro? (FLC P1-12-221). O desenho (FLC 
29184) está registrado como perdido. Agora, segundo Papillault (2011, p. 213, tradução nossa), aquela prancha 
não seria a única contribuição de Salmona para esse dossiê: “No momento no qual, na agência da Rue de Sèvres 
está trabalhando na definição dos tetos do Palácio da Assembleia, Talati era responsável de adiantar um pequeno 
estudo, começado por Salmona [...]”.
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recreativos e esportivos. Por sua vez, em 3 e 9 de março de 1954, o franco-colombiano desenhou os planos 
regional (FLC 29124) e urbano para a Cidade Industrial (prancha n. 4934; FLC 29139), de traçado cartesiano 

mas inscrita em um trapezoide, retomando estudos iniciados por seu colega Samper (Fig. 152)116.

116 Dessa informação apenas temos notícia por uma afirmação de Papillault (2011, p. 211-112, tradução nossa): ”Le 
Corbusier, na sequência, retomou o plano de [...] Salmona, em 9 de março de 1954, fazendo referência ao Plano de 
Izmir, uma extensão da cidade na qual trabalhou em 1948”. Ficamos em dúvida se, ao mencionar esse plano turco, o 
autor também está fazendo referência a Salmona, cuja participação teria sido possível se levarmos em conta a data 
da sua execução (dezembro de 1948). Esse não seria o único plano assinado pelo franco-colombiano pois, segundo 
Mejía Vallejo (2015, p. 136) existiriam outros planos elaborados por ele em parceria com Sachi.

Figura 152: Prancha n. 4934, Cidade Industrial, planta geral do traçado, 1954. Fonte: Rogelio Salmona (FLC 29139).

A partida

Além de todas suas diferenças com o mestre, Salmona acreditava que sua experiência ao lado de Le 

Corbusier tinha sido teórica demais. Ele mesmo teria dito a Wogenscky que achava que, no ateliê, tudo 

estava na maior decadência, que todos experimentavam uma queda e que ninguém questionava mais 

nada; que Le Corbusier não reagia; fechado no seu canto não enxergava mais nada (apud ALBORNOZ, 

2011, p. 252). Daí que, por meio de Jean Prouvé, apresentasse sua candidatura ao escritório de Bernard 

Zehrfuss, prestigioso arquiteto que, junto a Marcel Breuer e Pierre Luigi Nervi, construía a sede parisiense 

para a Unesco. Nesse instante, Zehrfuss tocava outra revolucionária obra, desta vez na periferia parisiense: 

O Centre des Nouvelles Technologies et Industries (CNIT), no bairro financeiro La Défense. Após aceite, e 
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na hora de apresentar sua demissão diante de Le Corbusier, a “Gazela” justificou sua decisão de participar 

de um canteiro (SALMONA apud CHASLIN, 2005). Cético do projeto para o CNIT, mas com a tranquilidade 

de deixá-lo em mãos de grandes arquitetos, Le Corbusier abriu mão do seu contestatário colaborador. O 

último certificado para Salmona do ateliê (publicado por ALBORNOZ, 2013) possui data de 17 de julho de 

1954 e indica que o jovem arquiteto começou seu serviço em junho de 1948 . O atestado também faz 

um recorte importante da quantidade de projetos (que, por sinal, são apontados por Le Corbusier como "a 

maioria das suas obras mais importantes"): BOG; MSM; MV; NvB; ROCHE; e os projetos de Chandigarh. No 

final, descreve o serviço do franco-colombiano como "[...] com muita precisão e perfeição. Tratam-se de 

trabalhos extremamente delicados que precisavam de qualidades sérias da arquitetura e do urbanismo".  

Como presente de despedida, mestre e ancien desceram ao subsolo da Rue de Sèvres, onde Le Corbusier 

guardava vários dos quadros que ele mesmo pintou, mais algumas poucas obras de outros artistas. Ao 

oferecer a Salmona qualquer uma, o franco-colombiano optou por uma pintura de Juan Gris, quiçá como 

último ato de rebeldia na Rue de Sèvres (ANGULO, 2006)117.

Uma anedota narrada pelo historiador colombiano Germán Téllez, sobre sua visita à Rue de Sèvres 

cinco anos depois da partida de Salmona, evidenciava as poucas expectativas que Le Corbusier tinha dele, 

em relação ao seu parceiro Samper: 

Em 1959, [...] o autor destas linhas viajou à França e, com uma carta de Germán Sam-
per para o seu mestre na mão, marcou com Le Corbusier uma reunião no seu escritório 
[...] recebeu umas fotos e uns planos que Samper enviava para ele: “Tout ceci est bien 
mais un peu sec” comentou com sorrisos cordiais [...]. Ele perguntou com memória de 
elefante por cada um dos seus amigos e colaboradores colombianos. […] Le Corbu-
sier perguntou com um tom seco: “Alors, vous connaissez Salmona?” Quando respondi 
afirmativamente, virou de costas e examinou a fita do Modulor colada à parede da sua 
cela de trabalho. Sem se tornar de novo, perguntou: “qu’est-ce qu’il fait maintenant, 
Salmona?” [...] eu ignorava o que ele estivesse fazendo além de reclamar amargamen-
te pela falta de trabalho e de dar aulas semelhantes às de Francastel na Universidade 
dos Andes. Eu só consegui balbuciar qualquer explicação confusa sobre projetos inexis-
tentes de Salmona para casas. Le Corbusier interrompeu-me bruscamente: “Peut-être 
des maisons Jaoul”. E continuou seriamente: ”Écoutez, Salmona parle trop, mais c’est 
Samper qui va bâtir un tas de choses” (TÉLLEZ, 2006, p. 51-52, tradução nossa).

117 Respostas como essa pareciam já frequentes por parte de Salmona, como na anedota que ele contou a Arcila 
(2007, p. 126), em relação a uma exposição sobre Frank Lloyd Wright (apresentada em abril de 1952, na sala 
Melpomène da escola de Belas Artes de Paris). “Esse dia, Le Corbusier [...] estava particularmente loquaz. Falou 
um pouco de tudo. De Fernand Léger e da sua última pintura ‘Os construtores’... Irrompi e disse que havia uma 
exposição de Frank Lloyd Wright na escola de Belas Artes. ‘Espero que tire proveito’ respondeu-me em um tom 
zombador. ‘É tudo?’, perguntei para ele, estranhado da sua indiferença [...] mas nem deixou que eu terminasse 
porque já se dirigia a outra mesa” (tradução nossa). 
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3.3. 
GERMÁN SAMPER: O LEÃO 

DATAS
PROJETOS M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N

8

30

75 94

16

30 73 24 166

109 202 109 147 95 122 161 69 88 17 146 157 171 8

TOTAL PROJETOS 21

PLANOS

OUTROS DOCUMENTOS

APENAS REGISTROS  "FICHES HORAIRES"

FÉRIAS

OBSERVAÇÃO 1: Os números ao interior da'guns quadros correspondem às horas registradas nas "fiches horaires"

 ACC

CHAND ASSEMBLÉE

MMI

CHAND RAJ BHAVAN

CHAND ARBORIZATION

CHAND HIGH COURT

N.Re

NvB

BrF

H RO

CHAND URBANISME

CHAND MAIN 
OUVERTE

CHAND CITY CENTER

MV

CHAND CAPITOL

CHAND SECRÉTARIAT

ROQ

ROB

BOG

STR

JA

GERMÁN SAMPER GNECCO

1950 1951 1952 19531949

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).Tabela 17: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por 
Germán Samper, na Rue de Sèvres.

TOTAL PROJETOS

PLANOS

OUTROS DOCUMENTOS

APENAS REGISTROS FICHES HORAIRES

FÉRIAS

OBSERVAÇÃO 1: 
Os números ao interior dos quadros correspondem 

às horas registradas nas Fiches Horaires

21
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Algumas publicações narram a incorporação de Germán Samper Gnecco (Bogotá, 1924 - ) à equipe de 

colaboradores de Le Corbusier em Paris118, começando como estagiário e finalizando como chef d’études 

de um projeto para Chandigarh (STERKEN, 2003, p. 205-206). Recém formado pela Universidad Nacional 

de Colombia, Samper participou nas comitivas que louvaram o franco-suíço na sua chegada a Bogotá, em 

1947. Essas conferências, bem como a leitura dos principais manifestos corbusianos (entre esses Vers 

une Architecture, de 1923) encorajaram Samper para se candidatar a uma bolsa do governo francês e 

embarcar, em novembro de 1948, a bordo de um paquebote italiano119. Já em Paris, o primeiro contato 

desse colombiano com o célebre escritório de arquitetura foi semelhante àquele de Teodoro González de 

León que, dois meses antes, tinha retornado ao seu país. Sem prévio agendamento, Samper também 

atravessou o corredor comprido da Rue de Sèvres, na esperança de obter um estágio e disposto a se 

manter somente com a verba da sua bolsa. À diferença do mexicano, Samper foi recusado imediatamente, 

devendo aguardar dois meses a mais por uma oportunidade120. 

Figura 153: Germán Samper no Ateliê da Rue de Sèvres, c.a. 1950. Fonte: CDI IHA publicada por (NUDELMAN, 2013, p. 254).

118 Entre essas Germán Samper (1986; 2003); O’Byrne (In: SAMPER, Diego, 2011) e Quintana Guerrero (2008). 
119 “De trem, chegaríamos até Paris, com certeza à Gare du Nord, e logo estaria instalado em um pequeno e barato 
hotel do Quartier Latin, Boulevard Saint Germain com Rue de Seine, a dois quarterões do famoso café Deux Magots 
e da livraria La Hune” (apud O’BYRNE; DAZA In: O’BYRNE, 2010 v. 2, p. 138, tradução nossa). 
120 Segundo o depoimento de Samper, o primeiro registro da sua assinatura no Livre Noir (uma perspectiva do 
projeto Roq et Rob) possui data de 17 de dezembro de 1949.
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Enquanto isso, cadastrou-se no Institut Français d’Urbanisme, com o alvo de obter um “estágio acadê-

mico” no ateliê pelo intermédio dessa instituição, que deferiu a solicitude sob a condição de apresentar 

relatórios regulares. A estratégia não teria sido bem sucedida sem a ajuda de Salmona, instalado na Cidade 

Luz havia alguns meses e que ainda agia como “gratteur”121 de Le Corbusier. Georges Candillis, que supervi-

sava o franco-colombiano nessa época, confiou a Samper a elaboração de cartazes no formato Grille CIAM 

para a apresentação de alguns projetos corbusianos na sétima versão desses congressos internacionais 

em Bergamo, cenário do cisma entre os Austral e o franco-suíço. 

121 Segundo O´Byrne (In: SAMPER, Diego, 2011), o ingresso ao ateliê não aconteceu pela intercessão de Salmona, 
mas por uma petição diretamente encaminhada por Samper a André Wogenscky, diretor do ateliê nesse momento. 

Figuras 154-157: Riscos de Samper na Villa Savoye, 1949. Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figura 154

Figura 156

Figura 155

Figura 157
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Antes de aprofundar a participação de Samper na Rue de Sèvres, é importante levarmos em conta que 

o imaginário do colombiano já estava “contaminado” pelas doutrinas corbusianas por causa, não apenas 

das lições recebidas na Faculdade de Arquitetura de Bogotá e das palestras do mestre nessa cidade, mas 

das visitas às suas obras em Île-de-France (villas Savoye e Stein-de-Monzie, fevereiro de 1949; Fundação 

Suíça na Cité Universitaire, en 1951, Figs. 154-161) e da leitura de textos de Le Corbusier ainda não divul-

gados, nesse instante, na América Latina. Entre esses volumes, incluíam-se os primeiros editados da Œu-

vre Complète que, de fato, eram a principal referência bibliográfica ao interior do ateliê122; Précisions; 

Propos d’Urbanisme (Bourrelier, 1946); Croisade ou le crépuscule des académies (possivelmente o 

título menos conhecido entre essa seleção: um ataque feroz ao academicismo beauxartiano; Crès, 1933); 

Manière de Penser l’Urbanisme (Éditions de L’Architecture d’Aujourd’hui, 1946) e La Ville Radieuse, 

cujo boneco ganharia do próprio Corbusier. 

Figuras 158-159: Riscos de Samper na Villa Stein-de-Monzie, 1949. Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figuras 160-161: Riscos de Samper na Fundação Suíça da Cité Univer-
sitaire, 1951.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

122 A propósito, no caderno GS001 (p. 8-9), Samper traduz – com várias imprecisões e erros ortográficos – extratos 
de uma carta publicada no volume n. 1 da Œuvre Complète (LE CORBUSIER, 1929, p. 89), que seu chefe redigiu a 
Madame Meyer, tratando da casa que ele projetou-lhe em 1925. Na epístola, Le Corbusier destaca a simplicidade 
tanto da linguagem quanto da estrutura da proposta, frutos de uma pesquisa árdua.
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Figura 162: Riscos de Samper sobre Précisions, 1948.
Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB207).

Figura 163: Riscos de Samper sobre Propos d’Urbanisme, 1948.
Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB219).

Figura 164: Riscos de Samper sobre Manière de Penser l’Urbanisme, 
1948.
Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB226).
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No seu caderno GSB2 (1948-1950), exclusivamente dedicado às notas sobre textos arquitetônicos do seu 

herói e de autores diferentes, Samper escreveu os aspectos dessas duas publicações que mais chamaram 

sua atenção: no caso de Précisions, às quatro composições explicadas no “Plan de la Maison Moderne”, 

que o colombiano esboçou em seu caderno (p. 6-9, Fig. 162). Quiçá a obra de Le Corbusier melhor regis-

trada  nesse carnet (p. 17-26) foi Propos d’Urbanisme, devido ao panorama que oferece da história das 

cidades, reproduzindo plantas e perspectivas de centros urbanos medievais – Veneza (Piazza San Mar-

co); Ulm; Estrasburgo; Milão –, bem como das principais praças parisienses (Fig. 163). Embora também 

copiasse plantas de cidades, não apenas medievais mas romanas (Fig. 164), o que atraiu o interesse de 

Samper foi a aproximação que, em Manière de Penser l’Urbanisme, Le Corbusier fez a temas como o 

processo de aquisição, por parte da espécie humana, de um instrumental biológico e social apto para en-

carar as atividades cotidianas, que debruçaram nas quatro funções da cidade moderna (p. 25). Por fim, em 

23 de dezembro de 1949, o colombiano estudou o capítulo de La Ville Radieuse consagrado às técnicas 

modernas, particularmente as vantagens do uso dos pilotis (p. 71). 

Talvez o texto corbusiano que exerceu uma influência maior sobre Samper foi o panfleto de protesto pela 

escolha do júri no concurso para a sede da Sociedade das Nações em Genebra (1930-1933): um projeto 

de caráter neoclássico, eco da tradição beauxartiana que “Corbu” combatia (Fig. 165). Samper descobriu 

essa comunicação enquanto organizava a biblioteca no subsolo do ateliê (uma das modestas missões 

Figura 165: Análise de Samper sobre um projeto publicado, que Le Cor-
busier apontaria como plágio do Palácio da Sociedade das Nações em Ge-
nebra; maquete de uma exposição sobre Le Corbusier no Museu Nacional 
da Colômbia, 1987.

Fonte: acervo particular Reinaldo Valencia.
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recebidas no começo da sua estada). Entretanto, o colombiano testemunhava como a estética e postu-

lados pregoados nessas publicações, bem como nos projetos previamente visitados, diferiam dos novos 

interesses projetuais do franco-suíço:

A arquitetura de Le Corbusier mudou para mim assim que entrei no estúdio. Eu não sei 
se foi porque, ao vê-lo trabalhar de perto eu penetrava mais e mais na intimidade dos 
projetos ou porque o próprio Le Corbusier tinha evoluído e entrava em um novo período 
da sua carreira. Primeiramente, essa sensação de cálculo, de rigor, de disciplina, do 
dogma que emana das suas obras anteriores ao segundo pós-guerra, transforma-se 
ao enxergá-las de perto; Le Corbusier era profundamente humano nas suas decisões, 
sempre trabalhou em função do homem e não da estética; suas preocupações eram a 
escala, o clima, o ambiente, a comunidade. Esse mecanismo extremo da Ville Radieu-
se se humaniza na Cité Radieuse de Marselha. As janelas frias e rígidas, símbolo da 
precisão mecânica do Pavilhão Suíço, dão lugar a janelas de madeira e perfis espessos 
[...]; a perfeição da estrutura de cimento e aço do Pavilhão mencionado se converte no 
cimento grosso de Marselha (SAMPER apud O’BYRNE In: SAMPER, Diego, 2011, p. 20, 
tradução nossa).

Figura 166: Le Corbusier e Yolanda de Samper no seu casório civil em 
Bogotá, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

A admiração por Le Corbusier no depoimento de Samper foi o ingrediente fundamental da relação estreita 

entre eles. Como prova de sua deferência para o colombiano, seu patrão o apelidou de “Leão”123; também 

eram frequentes os convites para jantar em Nungesser et Coli e foi em um desses que “Corbu” sugeriu 

o roteiro da viagem útil que Samper e Salmona aprontavam pela Europa Clássica no verão de 1949, logo 

depois do CIAM VII. A confiança que Le Corbusier conferiu a Samper fez com que ele fosse promovido 

123 O mestre incluso agiu como representante do seu discípulo no casório civil com Yolanda Martínez, em um cartório 
da capital colombiana, como testemunha a Fig. 166.
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rapidamente. Um atestado de trabalho datado de 24 de abril de 1950 (FLC 63-15-451) manifesta o vínculo 

do colombiano ao ateliê como dessinateur, por um período de três meses e com salário de Fr. 20.000 (ex-

cessivo para sua categoria, segundo Le Corbusier, citando a Convenção Coletiva do Trabalho da França). 

Um pouco mais de um ano depois, em novembro de 1951, a soma quase dobrou, como expresso no cer-

tificado emitido, pela terceira vez nesta história, por André Wogenscky (FLC G3-19-188). Indicava-se que 

Samper era “dessinateur architecte”, com um contrato válido até julho de 1950 (um ano e quatro meses 

antes da data real da sua partida, em novembro de 1953). 

3.3.1. 
De Estrasburgo, Bogotá e outros projetos urbanos

Figura 167: Notas de Samper sobre a apresentação dos Três Estabeleci-
mentos Humanos, 1949.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS2002). 
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Como testemunhado por seu caderno GS2002 (Fig. 167), durante o CIAM VII, para Samper resultou mar-
cante a apresentação das unidades de cultivos agrícolas (introduzidas na quinta edição do congresso, em 
1937) – aplicadas tanto ao Plano Regulador de Bogotá (O'BYRNE, 2012, p. 33) quanto a outros planos da 
Rue de Sèvres para a reconstrução de cidades francesas. Junto a Rogelio Salmona124, o colombiano trabal-
hou inicialmente na proposta corbusiana para Marseille Veyre (encarregada por Édouard Trouin, que já tinha 
confiado a Le Corbusier o projeto para La Sainte Baume. LEONE, 2013, p. 80) e, dois anos depois, para 
a Marseille-Sud-Michelet125, o setor onde se instalou a Unidade de Habitação. Seu partido urbano ecoa 
no concurso para o bairro Rotterdam de Estrasburgo, alguns de cujos planos, elaborados por Valencia e 
Salmona, foram referidos linhas acima. Essa proposta, curiosamente não incluída em nenhum dos volumes 
da Œuvre Complète, contou com desenhos de Samper, datados de junho de 1951. Esses abrangem dife-
rentes escalas, começando pela 1:1.000 (“Plan Masse vue d’avion”; FLC 30663A e B) até a escala natural 
(detalhamento de elementos como o guarda-corpos das escadas de evacuação; FLC 30713). A maioria das 
pranchas produzidas por Samper possui, como no caso dos desenhos dos seus patrícios, duas versões, 
com alterações nos rótulos. O colombiano também traçou as plantas gerais, desta vez pelo térreo, dos 
diferentes prédios do conjunto urbano, em escala 1:500. As mesmas pranchas incluem elevações laterais 
das unidades de habitação convencionais (FLC 30664A e B; Fig. 168). Por fim, o “Leão” assinou uma série 
de desenhos em escala 1:100: as plantas tipo dos andares 7, 8, 15, 16 e 17 (FLC 30673; FLC 30915); as 
fachadas leste (FLC 30665A e B) e oeste (FLC 30666A e B) e dois cortes pelas escadas de emergência e 
pelos elevadores (FLC 30676; FLC 30913). Todas essas pranchas incorporavam a nomenclatura dos apar-
tamentos, derivada das diferentes tipologias.

Figura 168: Planta geral do térreo da proposta para o Bairro Rotterdam 
em Estrasburgo, 1951.

Fonte: Germán Samper (FLC 30664B). 

124 Existe uma prancha do dossiê MSM (n. 4281 “Aménagement autour de l'unité. Plan photographique”, 13 de 
fevereiro de 1951), assinada unicamente por Samper no Livre Noir, cuja localização ainda não conseguimos 
estabelecer.
125 Otras pranchas do projeto MSM assinadas por Samper no Livre Noir e que ainda não foram localizados são: n. 
4310; n. 4311; n. 4312; n. 4314; n. 4314 B e n. 4285.
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Para esse momento, Samper já tinha feito uma primeira aproximação às pesquisas urbanas do ateliê 

sob outra perspectiva: a mencionada elaboração de Grelas CIAM para alguns projetos. Seu caderno GS1 

dá conta126 da preparação da tabela para a cidade de La Rochelle-La Pallice, segundo o plano urbano 

desenvolvido por Le Corbusier em 1945 (desconsiderado por conta de dificuldades do governo local), 

bem como das reuniões preparativas para o CIAM de julho, no seio da Ascoral. Abordaram-se três 

temas principais, ligados às escalas de trabalho: A. (que, deduzimos, devia intitular-se “A Unidade”); B. 

“O Apartamento” (e seus efeitos sociais, fisiológicos e psicológicos) e C. “Urbanismo” (ordem; técnica; 

estética e aplicação de recursos rigorosamente corbusianos como os traçados reguladores do Modulor, 

o emprego dos pan-de-verre e dos brise-soleils, etc.). Rascunhos de 3 de junho de 1949 ilustram uma 

tentativa de diagramação da tabela (GS1014; Fig. 169), com destaque à coluna intermediária, “Milieu”, 

que considerava e interligava as quatro funções para a cidade moderna (GS1003). Páginas anteriores 

(GS1004) evidenciavam as estratégias para aprimorar essas tarefas familiares graças ao emprego de 

pilotis (circular), à criação de serviços comuns (trabalhar) e de um jardim (cultivar o corpo e o espírito) e 

a células projetadas com base no Modulor127 (habitar). Ora, no projeto para a reconstrução de La Rochelle 

(uma das cidades francesas bombardeada pelo Terceiro Reich), religada ao vizinho bairro industrial de La 

Pallice, contemplava-se a execução de uma cidade-jardim horizontal, conformada por casas familiares. 

126 Samper também trabalhou nos documentos para a apresentação do Plano Regulador de Bogotá no formato 
CIAM. No entanto, por conta da assinatura do contrato em 1949, esta apresentação não aconteceu na edição 
de Bergamo. Em compensação, vários documentos testemunham a exposição do “Plan Directeur” no CIAM VIII 
(Hoddesdon, 1951), entre esses o depoimento do próprio Samper e do seu colega, o arquiteto colombiano Hernán 
Vieco (Cf. LAGUADO, Arturo. Lo que dijeron del Plan Piloto. El Tiempo, 8 de agosto de 1951).
127 Embora a primeira edição de Le Modulor fosse publicada em 1950, Samper já tinha notícia desta ferramenta 
projetual (O’BYRNE, 2012, p. 39), desenvolvida entre outros por Serralta, graças a sua aplicação em projetos 
como as casas Roq et Rob. “É uma escala livre. O seu objetivo: encontrar uma forma prática no dimensionamento 
harmonioso e eficiente dos objetos e dos espaços que os contêm. As marcas dessa escala usam-se da mesma 
maneira que o sistema de polegadas e que o sistema métrico. Diferencia-se desses porque todas as marcas estão 
relacionadas ao princípio da ‘proporção áurea’. Todas as dimensões do Modulor estão relacionadas com [...] as 
escalas musicais” (GS1010; GS1010, tradução nossa).

Figura 169: Esboço genérico de uma Grela CIAM, 1949. Fonte: acervo particular Germán Samper (GS1014).
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Samper expressava as vantagens desse esquema (GS1001), como a introdução de uma casa individual 

e isolada para evitar o barulho. As construções baixas também resultariam mais econômicas, graças às 

suas fundações mais baratas, ainda que a existência de jardim frontal, segundo o colombiano, pudesse 

elevar o preço. 

Samper no plano de Bogotá

Junto ao seu patrício Hernán Vieco, Samper compareceu ao CIAM VIII, subintitulado “The Heart of the 

Cities” (intervenções sobre cidades consolidadas), realizado novamente na Inglaterra (Hoddesdon). Ambos 

assistiram à polêmica apresentação do Plano Diretor para Bogotá128, por causa da proposta para o Centro 

Cívico. Por conta das críticas recebidas nessa e em outras ocasiões, o plano seria reduzido a uma série de 

lineamentos desenvolvidos pela firma Town Planning Associates, com base no Informe Técnico corbusiano. 

De fato, em um dos seus cadernos, datado de 13 de julho de 1951, o “Leão” escreveu, em relação às suas 

conclusões do congresso: “1. Corbu: o pior e mais reacionário que já vivenciei. O perigo de Corbu está na 

sua literatura. Na verdade, ele não pode levar ou dar mais um passo para a frente”(tradução nossa, grifo do 

autor)”129. Os sócios de Nova Iorque apresentaram, nesse mesmo congresso, suas propostas urbanas para 

Chimbote e Lima, no Peru, e para Tumaco, no litoral Pacífico colombiano. Dois anos antes, em agosto de 

1949, durante sua reunião com Le Corbusier e Hebert Ritter em Roquebrune-Cap-Martin, eles participaram 

na elaboração de um primeiro esboço do projeto, que encaminharam imediatamente à Rue de Sèvres: 

Os rolos dos planos com o esquema, em papel decalque, chegaram a Paris no maior 
mistério e disseram-nos que somente seriam abertos quando Martínez130 chegar [nun-
ca aconteceu]. Quando por fim conhecemos os planos, suas ideias foram a bíblia do 
nosso projeto. As deliberações expressas ali eram imutáveis. [...] Decerto, os colom-
bianos éramos simples desenhistas na equipe, e não se nos permitia tomar decisões 
que pudessem desviar o dito na carta de navegação de Cap Martin (SAMPER apud 
O’BYRNE; DAZA In: O’BYRNE, 2010, v. 2, p. 147; 149, tradução nossa).

128 A pareceria entre o Atelier Le Corbusier e a Town Planning Associates encerrou-se com a reunião final do 
Escritório do Plano, em maio desse ano, na última das viagens do franco-suíço a Bogotá.
129 O texto aparece em um caderno encontrado na nossa segunda coleta de dados na Colômbia, realizada em agosto 
de 2013. O caderno, que não constava de código de identificação, seria digitalizado na terceira coleta de dados, 
mas desapareceu do arquivo de Samper quando voltamos para fazer tais digitalizações.
130 “Uma palavra a propósito de Fernando Martinez [sic]. Ele é o único que vem trabalhar para nós; os outros como 
Ritter e, possivelmente, Gaitan [sic] recebem pagamento da Prefeitura ou de outras fontes. Fernando dependerá 
completamente de vocês para todas as despesas e não pode vir sem a garantia de vocês”. Carta de Le Corbusier a 
Sert em 31 de maio de 1949 (FLL SERT E29, tradução nossa).
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Figuras 170-171: Mapas da situação regional de Bogotá anterior ao 
Plano Piloto, 1948.

Fonte: Germán Samper (GSB1004/GSB1006).

Figura 170

Figura 171
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Figuras 172-174: Mapas da situação regional de Bogotá anterior ao 
Plano Piloto, 1948.

Fonte: Germán Samper (GSB1009/GSB1011).

Figura 172

Figura 174

Figura 173
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Com rigorosidade, o colombiano registrou todo o processo de desenvolvimento do Plano Diretor em três dos 

seus carnets, o primeiro dos quais estreou em novembro de 1948, quando recém chegou a Paris (GSB1). 

Essas notas correspondem aos estudos do estado atual da cidade, prévios à formalização do contrato e 

baseados em propostas urbanas anteriores lideradas por Jorge Gaitán Cortés, diretor do Instituto de Cré-

dito Territorial131 e delegado do capítulo colombiano dos CIAM. Acompanhadas pelos mapas da América, 

da Colômbia, da região central do país e do departamento (estado) de Cundinamarca, que rodeia a capital, 

as primeiras linhas do caderno (GSB1004/GSB1006, Figs. 170-171; GSB1009/GSB1011, Figs. 172-174) 

salientam a intensidade, não apenas política, mas comercial da cidade, ditando os lineamentos da proposta:

O desenvolvimento da aviação fará de Bogotá um verdadeiro porto internacional [grifo 
do autor]. Techo [antigo aeroporto da capital] situou-se erradamente no planalto. Con-
sequência: a Avenida das Américas morre justo no seu nascimento. No centro do terri-
tório colombiano, [a cidade] aparece como implantação da administração e do governo. 
Precisa-se destacar os órgãos arquitetônicos que cumprirão com essa função [...]. A 
cidade [fica] no meio de uma vasta região da qual é centro de intercâmbio e da qual 
recebe os produtos básicos para sua subsistência [...] A cidade é apenas uma parte de 
um conjunto ECONÔMICO, SOCIAL e POLÍTICO construído pela região.

O propósito de incluir um esboço da região central era a aplicação dos Três Estabelecimentos Humanos 

no dossiê BOG132. No que tange à cidade propriamente dita, primeiramente reconheceram-se os seus 

elementos geográficos estruturantes: o Rio Bogotá e os morros orientais (ramificação dos Andes). Na se-

quência, o colaborador procedeu a localizar os bairros insalubres, perto ou no meio de setores industriais; 

os lugares de habitação e de trabalho; os locais para o lazer; para a educação e dos serviços ao interior 

do bairro (comércios, postos de saúde, etc.). O foco de análise de Samper, possivelmente derivado dos 

intercâmbios intelectuais com Pierre Francastel (GSB1016), estaria voltado à estrutura social e econômica 

da capital colombiana, constituída por três classes sociais bem definidas: dirigentes (rica); empregados e 

comerciantes (média) e obreiros (baixa), com predomínio absoluto da população de escassos recursos. A 

página n. 13 do seu caderno também enumerou uma série de fases no estudo de Bogotá que precisavam 

ser abordadas na sequência, por parte de diferentes especialistas133.

131 Entidade estadual encarregada do desenvolvimento e construção das habitações sociais na Colômbia entre 1939 
e 1991.
132 Em GSB10031, e a partir dos Três Estabelecimentos Humanos, Samper fez uma classificação das diferentes 
aglomerações existentes: comunidades primárias (rurais, artesanais, industriais), que constituíam a menor unidade 
de satisfação das necessidades sociais; centro de exploração agrícola, artesanal, industrial, ou bairro urbano 
autossuficiente (de 2.000 habitantes), no qual os moradores se conhecem entre eles; a pequena cidade ou o setor 
da grande cidade (5.000 moradores), com autonomia econômica relativa; e a grande cidade, conformada pela 
reunião de setores e abrigando entre 25.000 e 5.0000 moradores (miolo o coração da aglomeração).
133 “1. Análise Geral. (Urbanista, sociólogo, governadores, etc.). 2. Recompilação de dados pelos especialistas. 
Transformação. Esclarecimento da situação atual; [rascunhos gráficos] estatística, planos de densidades, etc. 
3. O ordenador. Apontar os grandes traçados do plano. 4. De novo os especialistas: legisladores, engenheiros 
governadores, arquitetos, etc.” (GSB1013, tradução nossa).
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Em 1 de novembro de 1948, o colombiano fez uma lista dos assuntos a tratar diretamente com seu con-
cidadão, o prefeito Fernando Mazuera (GSB1019; GSB1020): problemas imediatos e, paradoxalmente, 
desconhecidos na cidade. A segunda parte do caderno consagrava-se à tradução de um primeiro e curto 
verbete para o Plano Diretor, redigido por Le Corbusier com a definição da proposta134; sua justificativa135; 
seus elementos constitutivos136 e sua aplicação137. Não temos certeza se Samper compareceu ao novo 
encontro marcado entre Mazuera e seu patrão, mas, em decorrência da fase analítica do estudo, o fran-
co-suíço escreveu uma carta ao prefeito (traduzida do francês ao espanhol por Samper, em 6 de março 
de 1950; GSB1028-GSB1030, tradução nossa) indicando as alterações que se precisavam na legislação 
urbana para interromper o crescimento desordenado da cidade, para aplicar o Plano Piloto e para garantir 

sua continuidade. As mudanças se resumiam em 7 pontos:

1) […] fixar provisoriamente uma linha que sirva de limite e que aja como perímetro a 
ser urbanizado [...] exigir aos interessados [...] que entrem em contato com o Escritório 
do Plano Diretor de Bogotá para conhecer os critérios adotados por essa entidade.
2) […] o restante das urbanizações que estão sendo construídas em outros setores 
da cidade, deverão receber a aprovação desse escritório e se submeter [...] ao Plano 
Regulador de Bogotá. Isso, então, exige que o escritório [...] se torne a máxima autori-
dade urbanística da cidade [...].
3) As diretrizes adotadas [...] garantirão a estabilidade nos valores do terreno.
4) [...] As urbanizações situadas fora dessa linha consideram-se cidades satélite e po-
derão existir se submetidas às exigências urbanísticas consequentes com o seu caráter 
periférico. O Escritório do Plano Regulador cuidará das finanças municipais e da higiene 
e do bem-estar da cidadania em geral, evitando a criação de urbanizações clandestinas 
e espontâneas que obrigam a cidade a construir e conservar canalizações caras.
5) […] evitar a criação de urbanizações próximas à capital, dentro da área metropoli-
tana e fora da municipalidade de Bogotá. Essas urbanizações, não encaixadas ao Plano 
Geral, seriam um obstáculo para a cidade [...] 

134 “Trata-se de um dispositivo com desenhos e textos fixando as principais modalidades de refundação e crescimento 
de uma aglomeração. Um plano diretor fornece uma LINHA DE CONDUTA; serve como referência daquilo que deve e 
não deve ser empreendido. [...] Um plano diretor não contém projetos propriamente arquitetônicos, mas prescreve 
a situação, o DESTINO e a QUALIDADE dos futuros elementos da arquitetura. [...] não contém, necessariamente, 
traçados urbanísticos precisos, mas confere o princípio e direção para esses. [...] Leva em conta a região, descobre 
sua razão de ser, organiza a OCUPAÇÃO DO SOLO [...] considera o CLIMA, a topografia e a PAISAGEM e descobre 
as REGRAS que farão desta uma empresa frutífera” (GSB1022-GSB1026, tradução nossa).  
135 “Pela orientação que impõe às empresas urbanas, o plano diretor contém um bom número de trabalhos 
comunitários e, portanto, despesas coletivas mínimas. [...] Além disso, um plano diretor pode incitar à desvalorização 
considerável de alguns lugares, bem como valorizações sensíveis. Então, o plano regulador inclui o princípio de 
COMPENSAÇÃO, evitando o desequilíbrio financeiro do conjunto. [...] Igualmente, opõe-se ao desperdiço, esse 
gaspillage hoje atrapalha a liberdade das pessoas e dos grupos naturais, esmagados pelas cargas públicas 
(GSB1022-GSB1026, tradução nossa).  
136 “A. O plano diretor explica, hierarquiza e organiza entre si as QUATRO FUNÇÕES DA VIDA NA COMUNIDADE [...]. 
B. Para a sua ativação perfeita, e considerando as quatro funções-chave do urbanismo, o plano diretor escolhe os 
lugares e terrenos mais favoráveis e fixa a sua contiguidade recíproca. É O ZONEAMENTO” (GSB1022/GSB1026, 
tradução nossa).
137 “Todos os movimentos espontâneos [grifo do autor] ou previsíveis são encaixados, arrumados, retificados, 
completados. [...] as iniciativas da comunidade, dos indivíduos e dos grupos se ajustarão à ORDEM e não mais à 
desordem. [...] Ao interior das zonas afetadas pelas funções-chave do plano diretor, espera-se fazer respeitar as 
regras capazes de segurar o rendimento ótico, de todo ponto de vista. Ele aguarda a [...] fixação de um estatuto do 
terreno [...]: AFETAÇÃO DO SOLO, DENSIDADE DA POPULAÇÃO POR HECTARE, RELAÇÃO ENTRE AS SUPERFÍCIES 
CONSTRUÍDAS E AS SUPERFÍCIES LIVRES. [...] O plano diretor esclarece a totalidade das operações encaradas em 
um ciclo presumível. 50, 65, 100 anos” (GSB1022/GSB1026, tradução nossa). 
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6)  […]
7) Almejamos que, enquanto o Plano Piloto define seus limites, a prefeitura proíba 
qualquer construção na zona que chamamos de arqueológica, e cuja destruição siste-
mática continua. [...] Um clássico exemplo são as obras previstas na Praça de Bolívar 
e o Palácio Nacional [...]
8) Por fim, com a contribuição do Plano Regulador de Bogotá, delimitamos as áreas me-
tropolitana e regional. A primeira corresponde à zona próxima a Bogotá, cidades como 
Fontibón, Funza, Engativá, Suba, Usaquén, etc., que se relacionam diretamente com 
a capital e que influiriam notavelmente, caso alguma transformação essencial fosse 
operada. Além disso, nas cidades mencionadas, mora muita gente que, durante o dia, 
trabalha no centro de Bogotá. A segunda região é a própria capital [...]

O sumário do quarto caderno parisiense de Samper contém os rascunhos do “rapport de la grille” CIAM, 

isto é, os riscos das tabelas com pequenas vinhetas que descrevem os 47 planos do dossiê assinado pela 

equipe em 20 de junho de 1950 (GS4043/GS4058). Nas páginas GS4006 e GS4009 do carnet, o colom-

biano estudou as densidades, com estatísticas da época sobre o espalhamento das habitações na cida-

de138. Esses dados, confrontados às metas fixadas pelo plano, acompanhavam os esboços que Valencia 

e Salmona usaram para a elaboração dos itens seguintes: n. 4223139 (plano 121 do relatório, “Capacidad 

Máxima para la Ciudad”; GS4009); n. 4224140 (prancha 123, “Proposición de saturación de la zona central”; 

GS4008, baixo; Fig. 175); n. 4225141 (item 123, “Análisis esquemático de la distribución de densidades en 

la unidad”; GS4007) e n. 4626142 (plano 123, “Estado actual” / GS4006)143. As conclusões, redigidas em 

língua francesa, surpreendem à luz do que realmente aconteceria na capital colombiana nos últimos anos 

do século 20: enquanto Le Corbusier estimava que sua população chegaria ao 1.5000.000 habitantes, a 

cifra quadruplicou-se, ultrapassando a superfície estipulada de 4.600 hectares.

Um risco solto, assinado por Samper, indica as conexões possíveis entre a capital colombiana e as 

principais metrópoles do mundo (capítulo 104-1; FLC H3-5-8; Fig. 176). Poderia tratar-se de um rascunho 

para a lâmina n. 4187 – “Régional copie” – registrada no Livre Noir em 8 de fevereiro de 1950144. Para 

falar propriamente nas diretrizes da proposta à escala metropolitana, é preciso mencionar que, além das 

margens previstas no capítulo n. 4210 do Informe Técnico, vislumbrava-se a consolidação de duas zonas 

138 Dois dias antes, uma nota de Le Corbusier (In: DE FRANCLIEU, v. 2, 1981, p. 368) no seu caderno E19, confirmava 
a transcendência de Samper na concepção do Plano: “Relatório Bogotá [...] enunciar a harmonização dos 3 serviços: 
Corbu/Sert/escritório do plano/ + 3 executores colombianos Samper etc. De qualidade e com pleno conhecimento 
dos lugares” (tradução nossa). Oito páginas mais para a frente (LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, v. 2, 1981, p. 378, 
tradução nossa), o “Leão” é novamente mencionado, junto ao seu parceiro Salmona: “Repensar // Semper [sic] // 
os setores 1200 / 800 // […] o estatuto do terreno Semper [sic] // Salmona // Maisonnier”.
139 Rascunhos em FLC H3-4-417 e FLC H3-4-428.
140 Rascunhos em FLC H3-4-420 e FLC H3-4-429.
141 Rascunhos em FLC H3-4-418 e FLC H3-4-430.
142 Rascunhos em FLC H3-4-419 e FLC H3-4-431.
143 Embora o Livre Noir indique que essas pranchas foram desenhadas por Valencia e Salmona, a caligrafia das 
versões definitivas corresponde à de Samper.
144 Junto a esse registro, existem vários planos da primeira fase do plano de Bogotá que ainda não localizamos: n. 
4188 (“Urbain échelle 1:100.000”; 8 de fevereiro de 1950); n. 4198 e n. 4199 (“SID Habitation” e “SID Péaton”; 17 
de abril de 1950); n. 4201 (“Plan métropolitain circulation”; 17 de abril de 1950); n. 4202 (“Plan Urbain circulation”; 
8 de junho de 1950); n. 4208 (“Echelle urbaine état”; 15 de junho de 1950) e n. 4245 (“Insertion  du nouveau réseau 
circulatoire dans la ville actuelle”; 28 de junho de 1950).
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145 Rascunho em FLC H3-4-426.
146 Rascunho de 4 de maio em FLC H3-4-374.
147 Rascunho em FLC H3-4-427.
148 Rascunho de 4 de maio em FLC H3-4-369.
149 Rascunhos de 4 de maio em FLC H3-4-368 e FLC H3-4-373.
150 Rascunhos de 4 de maio em FLC H3-4-367 e FLC H3-4-371.

de caráter rural: a R1 (protegida pela prefeitura de Bogotá) e a R2 (vinculada às cidades vizinhas para evi-

tar a especulação das terras nos limites da proteção urbana). Samper não aprofundou essa questão; em 

compensação, existe abundante informação sobre a proposta nas suas escalas urbana e metropolitana, 

determinadas pela repartição das mencionadas Quatro Funções na cidade, como registrado pela terceira 

e quarta páginas do seu caderno. As folhas restantes dão conta das seções n. 4221145 (“explotación del 

terreno libre” – 132-1146 –; “actividades cotidianas” – 132-3 –; “inserción de una red de vías definitivas” 

– 132-4) e n. 4222147 (“terrenos preservados para la habitación” – 131-1148 –; “abastecimientos condicio-

nados por distancias a pie” – 131-2 –; “actividades cotidianas” – 131-3 e 132-3149 –; “circulación” – 131 

e 136-4150), que o “Leão” desenvolveu sozinho em 20 junho de 1953 (Théorie des Secteurs). O colombiano 

descreveu o zoneamento geral da proposta (GSB2150/152, tradução nossa):

Figura 175: Plano Diretor de Bogotá, estudo para o capítulo n. 4224 
“Proposición de saturación de la zona central”, 1950.
Fonte: acervo particular Germán Samper (GS4008).

Figura 176: Plano Diretor de Bogotá, estudo para a prancha n. 104-1, 
relação de Bogotá com as principais metrópoles do mundo, 1950.
Fonte: acervo particular Germán Samper (FLC H3-5-8). 
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a. Centro Governamental: razão da existência da capital151, como centro administrativo 
do Governo. Criação de um Prédio dos Ministérios. Edifícios históricos como a igreja de 
Santa Clara seriam conservados.
b. Centro de negócios: [...] conformada por vários prédios de escritórios, no meio da 
“verdure” e de zonas pedestres. Previa-se a construção imediata de três desses edi-
fícios, de 100 metros de altura [hoje o prédio mais alto de Bogotá possui 196 m], 40 
de comprimento e 26 de largura, em terrenos disponíveis, bem como a ereção de um 
quarto prédio, após a demolição de duas casas antigas.
c. Centro comercial e de lazer: (GSB20014; Fig.180) Conservação total de toda a 
Carrera 7, destinada exclusivamente à circulação pedestre, com uma altura máxima 
de 25 m e um perfil particular entre a Calle 12 e a Avenida Jiménez (cafés, sinucas, 
pequenos locais, etc.).
d. Centro histórico: Delimitação de uma rua histórica (Carrera 4), seguida de uma rua 
“verde” que abriria o panorama entre a Catedral Primada e a Igreja de San Ignacio. 
Na parte alta dessa rua, construir-se-ia o palácio do presidente, bem como algumas 
embaixadas. Outras pré-existências seriam adaptadas para acolher creches, escolas, 
centros de juventude e de encontros.

e. Habitações (bairros residenciais no centro):

- Criação de um novo bairro de habitações tipo HIVE.
- Implantação de HIIIE1, ao sul da sede do governo
- Bairro de residências à redent, com tetos imitando a inclinação das lareiras, uma para 
160.000 moradores e outra para 180.000 (700 a 750 habitantes por hectare), servidas 
por duas vias veiculares.
- Criação do bairro com habitações tipo HIIIE2, ou seja, unidades tipo Marselha orienta-
das norte/sul (densidade de 450 hectares por morador), localizadas ao oeste da Carrera 
10 e servidas pela Carrera 14, além de uma promenade a 30 metros da Carrera 10. 
- Criação de um novo bairro de habitações tipo HIIIE3 (densidade de 600 hectares por 
16 habitantes)
- Criação de um novo bairro de habitações tipo HIIIE4 (5 unidades tipo Marselha; densi-
dade de 500 hectares por habitante).
- Criação de uma rua residencial ao leste do centro comercial, servida pela Carrera 4 
(300 a 350 habitações em unidades tipo Marselha).

A proposta definitiva foi acompanhada por textos explicativos que incorporaram as nomenclaturas estabe-
lecidas por Le Corbusier, em um manuscrito de 7 de julho de 1950 (GS4012; GS4031)152. Três acrônimos 
gerais foram instaurados: DEM (para demolir), TRA (para transformar) e CON (para conservar). Posterior-
mente, apareceram grandes tipologias, designando as quatro funções da cidade moderna, por sua vez 
divididas em subcategorias (GS4013/GS4014): por exemplo, no que diz respeito ao habitar (H), a sigla HD 
correspondia aos bairros a serem completamente transformados, enquanto He designava zonas próximas 

151 Em 9 de julho de 1951, a respeito da estratégia corbusiana para o Centro Histórico, Samper criticava: “[…] parece 
um absurdo o rápido zoneamento: escritórios e bairros. Restaurantes-cabaré. Governo – Comércio. Concordamos 
com a concentração do comércio […]. Alguns clubes noturnos não dependem de outras atividades e podem ter 
um lugar especial, mas outras como o comércio, os restaurantes, etc. devem se misturar por natureza (GSB2163, 
tradução nossa).
152 Samper transcreveu praticamente todas essas notas em GS4011 e GS4013/GS4023. O rascunho do plano 
regional, descrevendo as nomenclaturas numa coluna lateral, foi assinado por ele em abril de 1950 (FLC 31554). 
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do Centro Cívico, separadas para acolher cités radieuses. Na sequência, HIV denotava as moradias de 
classe média; Hv terrenos ocupados por habitações confortáveis; HVI bairros por fora do perímetro urbano 
(com tendência a sumir); HVIII zonas “satélite” destinadas ao trabalho rural, e HVIII zonas afastadas que, 
mais tarde, também deveriam ocupar novas habitações. Alguns desses acrônimos foram usados com 
antecedência na descrição do zoneamento. Riscos de abril de 1950, não assinados, mas com legendas 
escritas à mão por Samper (FLC 31556; Fig. 177), promovem uma ideia da organização desses bairros a 
partir dos centros comunais, com mercados, escolas, instâncias governamentais e locais para o lazer.

153 Eis a legenda do rascunho: “Parece melhor localizar essa via paralela à grande circulação (7 e 14), mas a uma 
distância, não na metade do quartier [...] pois, na verdade, o centro de gravidade do bairro se inclina para as 
vias com maior hierarquia urbana (segundo plano encaminhado para Arbeláez, respondendo às perguntas sobre a 
Avenida Cundinamarca” (tradução nossa).

Figura 177: Plano Diretor de Bogotá, estudo dos bairros, 1950. Fonte: Germán Samper (FLC 31556). 

O caderno GSB1 inclui as primeiras reflexões de Samper sobre as habitações para o caso bogotano, 

estruturadas a partir da Unidade de Bairro – miolos de cinco a dez mil moradores –, como antecipado 

ao falarmos de Valencia. O centro social desses núcleos estaria, no máximo, a quinze minutos das habi-

tações (GSB1035). Propunham-se então duas categorias de serviços: aqueles que deveriam se encontrar 

nas imediações de cada casa (“de contato”) e aqueles distantes até um quarto de hora de percurso. Por 

exemplo, a respeito dos bairros habitacionais da região norte (GSB1034; Fig. 178), o colombiano fez um 

diagrama de uma “superquadra” de 800 m x 800 m, traçando as vias secundárias e perpendiculares à via 

de penetração da unidade153, por sua vez paralela às principais avenidas do eixo norte/sul (carreras 7 e 14; 

Avenida Cundinamarca). Os desenhos FLC 31551, FLC 31558 e FLC 31559 (também não assinados, mas 
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Figura 178: Plano Diretor de Bogotá, esquema de uma quadra para o 
Bairro do Norte, 1950.
Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB1034).

Figura 179: Plano Diretor de Bogotá, esquema de agrupação de casas 
para uma Unidade de Bairro, 1950.
Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB1038).

com legendas manuscritas por Samper), de 18 de abril de 1950, consideram diferentes divisões para a 

determinação dos bairros, analisando sua densidade para a posterior localização dos mercados locais. No 

último dos casos, incluía-se uma tabela com o cálculo da superfície de cada uma das seções propostas, 

identificadas mediante “abscissas” e “ordenadas”, aos lados do mapa geral de Bogotá154.

154 Trata-se do mesmo plano colorido de superfícies livres e construídas, assinado por Samper em 18 de abril de 
1950 (FLC 31549).
155 “[…] uma agrupação pode ser considerada como um conjunto de casas de uma rua de acesso. Na verdade, o 
grupo primário deve conter esse elemento urbanístico de união, de agrupação. Essa via pode e deve ser irrompida 
por [...] 1 via contínua que una as habitações aos serviços comuns e com o sistema viário mecânico” (GSB2127, 
p. 3, tradução nossa). 

Uma planta genérica da unidade de bairro apareceu em uma página posterior do caderno (GSB1038; Fig. 

179): o quadrilátero configurado por agrupações menores de casas separadas por “espaços abertos” or-

ganizados ao redor de uma espécie de suástica (trilhas pedestres). Segundo a elevação que acompanha o 

rascunho da planta, a altura das células oscilaria entre os 2,96 e os 3,66 m. A página seguinte, com uma 

planta e uma fachada mais detalhadas, revela as dimensões da quadra: 45 x 45 m (GSB1039). Também 

algumas partes da caderneta GSB2 se consagram às possibilidades de agrupação155 das casas longitudinais 

a partir de um módulo 3,66 m x 3,66 m (GSB2138; Fig. 180), inspirado no modelo “Une Maison; Un Arbre” 

(“lotissement Barcelona”, que Samper riscou em GSB1041). Sua planta e seu corte serviriam como a base 
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Figura 180: Plano Diretor de Bogotá, considerações para as casas “Une 
Maison; Un Arbre”, 1950.
Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2138).

Figura 182: Plano Diretor de Bogotá, planta e elevação das casas “Module 
2,26 x 2,26”, 1950.
Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2140). 

Figura 181: Plano Diretor de Bogotá, planta e elevação das casas “Tipo 
Gaitán”, 1950.
Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB1042).

para uma casa “tipo Gaitán”, com uma superfície de 56 m2 e resolvida em dois pavimentos, lançando mão 

de um módulo 2,26 x 1,13 m (GSB1042; Fig. 181). Uma segunda alternativa apareceu na página seguinte: 

duas células emparelhadas, a primeira de 3,66 m de largura e a segunda de 2,66 m (GSB1044).
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Mediante plantas coloridas em miniatura, o “Leão” analisava o material do CIAM II para a concepção das 

casas Roq et Rob. Após expressar a variedade formal e as dimensões do “tipo transitório L.C.”, Samper 

riscou outros esquemas de agrupações, barras intercaladas e articuladas por uma via de penetração vei-

cular (GSB2139). Em GSB2140 (Fig. 182), aparecem as plantas mobiliadas das casas, de até três andares, 

ecoando parcialmente a seção das casas Roq e que o próprio colombiano chamou de “Module 2,26 x 

2,26”. De fato, na última página do caderno, ele colou a heliografia de uma perspectiva aérea da agrupação 

de casas em Roquebrune-Cap-Martin, riscada por Le Corbusier em 7 de setembro de 1949 (GSB1047). 

Além disso, fez esquemas das quadras em várias escalas e um pequeno mapa de Bogotá no qual, além 

do Centro Cívico, distingue-se a zona que, acreditamos, destinar-se-ia à construção desses protótipos, 

no ocidente da capital (indicada em roxo). Em 14 de julho de 1950, Samper elaborou um esboço com a 

agrupação das fileiras de casas intercaladas, mas diagonais em relação ao eixo de penetração. Do lado, 

o colaborador escreveu: “Circulação de pedestres. Precisa-se procurar uma rede em ambos os sentidos 

[...]” (GSB2141; Fig. 183, tradução nossa). Para quebrar a monotonia nesses percursos, estudou-se o 

escalonamento das casas dentro de cada barra, como nos esquemas para Roq et Rob e La Sainte Baume.

Figura 183: Plano Diretor de Bogotá, esboço “circulación de peones”, 
1950.
Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2141).

Figura 184: Plano Diretor de Bogotá, esboço “proximidade de las zonas 
de trabajo”, 1950.
Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2145). 
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No que tange à função Trabalho do Plano Diretor, cujas nomenclaturas Samper registrou no seu carnet GS4, 

o acrônimo TAD correspondia às áreas administrativas (públicas e privadas); TN às áreas de negócios; TC 

às comerciais (por sua vez divididas em TC1 para os comércios localizados ao longo do eixo da Carrera 7 e 

TC2 para os comércios estabelecidos na região norte); TAR às das áreas do artesanato; TAI às industriais 

e M às áreas do mercado. A questão da localização do comércio já tinha sido cuidadosamente estudada 

com antecedência, quando o colombiano descreveu as ações para estimular o “comércio pesado”156 ou 

atacado (GSB2145; Fig. 184):

1. Separar a zona comercial da ferrovia.
2. Isolar a via de trânsito rápido [leste-oeste] criando uma artéria contigua que alimente 
eficazmente o comércio sem interromper o fluxo.
3. Isolar totalmente essa zona comercial do centro de negócios e do comércio leve (ao 
criar uma zona de habitação) [...] o comércio pesado está intimamente ligado à região 
com saída direta à Avenida Cund. [Cundinamarca]. [...] esse comércio do atacado está vin-
culado aos mercados menores (varejo), pela mesma avenida (GSB2144, tradução nossa).

As nomenclaturas descritas por Samper para as atividades relativas ao cultivo do corpo [CC] e do espírito 
[CE], resultavam mais complexas, pois ambas as categorias se dividiam em atividades passivas e ativas. 
A sigla CC1 corresponderia então às zonas esportivas do lado da casa, de uso cotidiano; CC2S aos equi-
pamentos de uso extraordinário implantados no norte da cidade e CC2N àqueles da zona norte; CC3 às 
zonas esportivas de uso hebdomadário. No cultivo do espírito, CE1 designava os centros culturais; CE2 os 
desenvolvimentos de caráter particular como clubes, cinemas, etc.; CE3 à Ciudad Universitaria (campus da 
Universidad Nacional de Colombia) e CE4 os palcos para a cultura popular, propostos nos morros orientais. 
Um sistema classificatório mais sofisticado incorporou157 a partícula “Ex” para diferenciar o existente do 
proposto. Cada uma das categorias ganharia também um grau de prioridade para sua execução, de 1 para 
5, e uma distinção de acordo com sua tipologia formal, no caso das habitações – Ep-V [épine sur versant], 
Ep-p [épine sur plaine] y Re [redent] –, ou do programa, no caso do cultivo do corpo e do espírito – escolas; 
faculdades; museus; fóruns; cafés; etc. 

Por outro lado, nove páginas da caderneta (GSB2147/55) exibem o manuscrito de um relatório 
exclusivo para o Centro Cívico de Bogotá, cuja planta Le Corbusier começou a riscar em fevereiro de 
1950 (FLC 31564). No documento, o “Leão” destacava, mais uma vez, as funções de moradia e incluía o 
esboço de um perfil viário: “urbanismo corretivo”158. Esse relatório se encerrava com a proposta para as 
circulações, explicada mediante um diagrama colorido de fluxos (GSB2159), que tinha esboçado em dois 

riscos de 20 de março (GSB2162, Fig; 185):

156 Esse tipo de comércio, segundo Samper, já existia: “Está perto da estação ferroviária, pois é por esse meio que 
chega todo o material [...] Consequência: o comércio se localiza ao longo desse eixo, a ambos os lados [...]. Perto 
do centro, perto da administração” (GSB2144).
157 GS4032-GS4038 (versão manuscrita de Le Corbusier) e GS4039-GS4042 (versão de Samper).
158 “Urbanismo corretivo: No centro velho da cidade, a circulação deve ser muito especializada e regularizada, 
observando a rede existente. A circulação lenta em um único sentido deve ser estudada a partir de dados locais 
existentes (prédios históricos). Nenhuma régua de urbanismo é possível” (GSB2162, tradução nossa).
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- Como mencionado nas habitações, o Centro Cívico estaria servido, no sentido norte/sul, pelas Carreras 

10 e 14 e, no sentido leste/oeste, pelas Calles 6, 15 e 26 (essa última vinculando o setor com as áreas 

industriais e de habitação massiva).

- Haveria duas redes de circulação veicular: uma rápida (vermelho), externa, de 21 m de largura; uma len-

ta, interna, com vias de sentido único (circulation en rond) aproximadamente a cada 400 m, servindo aos 

imóveis e com seis pontos de contato com a primeira rede.

- Planteavam-se duas classes de estacionamento: uma para cada imóvel e unidade habitacional, sobre as 

garagens, com acesso direito aos prédios; outra para o público geral. Ambos dispor-se-iam em lugares 

especiais como o lado leste da Carrera 7, respondendo à presença intensa de comércio nessa calçada. 

Além disso, o trânsito veicular em alguns trechos estaria restrito em horários específicos, para usufruto 

dos pedestres.

- Por fim, previa-se a criação de uma rede pedestre até a Praça de Bolívar, entre as Carreras 7 e 8, com 

pontos de ônibus a cada 300 m e com um passo subterrâneo para atravessar as vias de trânsito intenso.

Figura 185: Plano Diretor de Bogotá, esboço “Circulación Centre 
Civique”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS B2162).
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Samper continuou o estudo das circulações, desta vez nas áreas restantes da cidade, configurando um 

esboço dos capítulos n. 4227159, n. 4228160 e n. 4229161 da proposta (GSB2156/GSB2162). O colombiano 

começou avaliando o estado do sistema existente, a partir das observações da Carta de Atenas162. Poste-

riormente, registrou a classificação de ruas:

1. Grande estrada regional.
2. Grandes estradas urbanas ou vias arteriais na ligação norte/sul (Carreras 7, 13 e 14).
3. Avenidas de bairro, ligadas às vias rápidas e que servem às quadras de habitação 
[baseado nas páginas 123 e 125 de La Ville Radieuse, Samper elaborou um esquema 
dessas interseções. GSB2158; Fig. 186].
4. Ruas de habitação ao interior dos bairros.
5. Caminhos pedestres.

Figura 186: Plano Diretor de Bogotá, esboço “Croissement des routes”, 
1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2158).

159 Rascunho do item 133-4 desse capítulo em: FLC H3-4-432.
160 Rascunho do item 135-4 desse capítulo em: FLC H3-4-433. 
161 Rascunhos do item 134-4 desse capítulo em: FLC H3-4-376 e FLC H3-4-434 (sem cores). 
162 “A rede atual, resultado das ramificações ao redor das grandes vias de comunicação [...] rotas sinuosas em 
função da topografia / exceto traçados militares romanos [esquema de cardos e decumanus]. Influência dessas 
vias principais na localização de órgãos vitais da cidade. Comércio, igrejas [...]. Concebidas para pedestres e carros 
[...] não [...] mecânicos [...]. Confusão de várias velocidades. Carros, ônibus, pedestres. / A dimensão das ruas 
opõe-se ao uso das velocidades necessárias. [...] mecânicos 40 a 80, pedestres a 4 km/hora / As distâncias entre 
cruzamentos são pequenas demais. A velocidade mecânica exige distância lógica para satisfazer as diferentes 
etapas [...] no mínimo 200 a 400 m. (paradas de ônibus em Paris) [...] largo de ruas insuficiente [...] a rede [...] 
parece irracional [...] traçados suntuosos perseguindo objetos representativos pode constituir grandes problemas à 
circulação (uma função fundamental hoje [...]) / A rede ferroviária vem se opondo à urbanização, fechando bairros 
de habitação e privando-os do contato com elementos vitais da cidade” (GSB2156/GSB2162, tradução nossa).
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Nos croquis coloridos da planta e da elevação das interseções viárias, desenhados por Samper em 24 de 
maio de 1950, indicavam-se, com linhas invisíveis, os passos subterrâneos para pedestres, bem como o 
condicionamento da via, dependendo do meio de transporte (automóvel, ônibus; GSB2161). Ao contrário 
das diretrizes Chandigarh, no Plano Diretor para Bogotá, a questão ficou desenvolvida: apenas um croquis 
do caderno dá conta da classificação das áreas da cidade em função do verde, indicando as zonas de 
intensificação (incipiente processo de adensamento), de interação, de proibição e de reserva florestal 
(GSB2164). Pouco mais de dois meses depois, em 6 de agosto, Le Corbusier encaminhou uma carta para 
Salmona e Samper dando-lhes instruções para a preparação do material gráfico que acompanharia a sua 
apresentação do plano na Colômbia, inserindo um esquema de distribuição dos cartazes e enfatizando: 
“[...] confio em vocês. Tenho certeza de que os nossos planos estão bem feitos, que são sinceros, inteli-
gentes, belos e completos“ (GSB2166, tradução nossa). No dia seguinte, Samper respondeu à missiva163, 
mencionando os planos fotografados para contribuir à ilustração do rapport164 . É importante lembrar que, 
além dos planos, o Informe Técnico definitivo estava precedido por um texto datilografado em francês, de 
46 páginas, explicando os principais alinhamentos da proposta. Uma cópia exata desse documento tam-
bém se encontra no acervo pessoal de Valência.

As habitações nos planos de reconstrução

A contribuição de Samper à questão da moradia corbusiana não se esgotou com o projeto de Bogotá. De 
fato, essa começou esporadicamente na execução da Unidade de Marselha em troca de hospedagem no 
logement de fonction de Georges Candillis (Fig. 187). Existem três plantas com as iniciais G.S. verificadas por 
Wogenscky entre janeiro e março de 1952 (faltando poucos meses para a inauguração do prédio): os ser-
viços comuns, em escala 1:100, para os andares 3 e 4, níveis 7 e 8 (prancha n. AT-A-8-1; FLC 25313A e B) 
– anulado e substituído dois meses mais tarde pela prancha n. A.8.2 (FLC 25314A e B) – e a planta e seção 
de uma passarela no quarto de máquinas, em escala 1:20 (prancha n. A4134; FLC 30751). Três pranchas 
posteriores à abertura da Unidade ao público, potencialmente assinadas pelo colombiano (fevereiro e agosto 
de 1935), ilustram detalhes das bancas de concreto e divisórias de vidro no nível n. 17 da creche (prancha n. 
A-1001; FLC 30732), e dos caixilhos de madeira para as portas e algumas divisórias desse mesmo patamar 
(prancha n. A-1009 A; FLC 25806). A série de Samper encerraria com mais um detalhe, desta vez no hall 
de acesso, ilustrando plantas e cortes das portas em vidro “Securit”, em escala 1:20 (prancha n. A7-2-16; 

163 “Neste momento, os planos de Bogotá estão completamente terminados. [...] Também enviei uma carta 
detalhada a Arbeláez, indicando a lista completa de planos que o senhor levará. Dividi o plano para a exposição, 
segundo as suas indicações: 1 os dados com a documentação de Bogotá. 2 Os planos do protocolo de Cap Martin, 
uma lista de planos que o senhor fez lá e os 4 planos preliminares desenhados por Sert, indicando os números das 
ruas afetadas. As construções existentes estão em amarelo como fundo e a rede circulatória em preto. Acredito 
que esse plano seja importante porque é o único que estabelece uma relação entre o existente e a proposta. 3 
Com Solomita, tivemos a ideia de tomar fotos em cores de todas as pranchas. Pensamos que, se ficarem boas, o 
senhor terá um bom elemento para ministrar conferências com projeções dos planos em cores” (GSB2168/170).
164 Em 1 de agosto, Salmona tinha encaminhado uma carta ao mestre, comentando esta questão: “Tomamos muitas 
(30) fotos em cores da maquete, bem como dos planos para o senhor [...] escolher as melhores” (FLC H3-4-5, 
tradução nossa).
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FLC 25305). Para o “Leão”, ainda mais marcantes do que esses desenhos, foram suas visitas ao canteiro da 
Unité, em setembro de 1950 (Figs. 188-190) e agosto de 1953. Disto não apenas testemunham as cartas 
que Samper encaminhou a Le Corbusier, em 1950, de Madri (FLC R3-02-380), mas uma série de desenhos 
que reproduzem aspectos do conjunto (Figs. 191-195), bem como detalhamento do mobiliário da creche, 

manufaturado por Barberis, designando as dimensões e as cores dos elementos (Figs. 196-198). 

Figura 188

Figura 189

Figura 190

Figura 187: Samper no “appartement témoin” unidade de Habitação de 
Marselha, s.d.
Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figuras 188-190: Desenhos de Samper na unidade de Habitação de 
Marselha, 1950.
Fonte: acervo particular Germán Samper.
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Figuras 191-195: Desenhos de Samper na unidade de Habitação de 
Marselha (exteriores, terraço-jardim), 1953.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figura 191

Figura 193

Figura 194

Figura 195

Figura 192
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Figuras 196-198: Desenhos de Samper na unidade de Habitação de 
Marselha (interiores “appartement témoin”), 1953.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figura 196

Figura 197

Figura 198
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Rezé-les-Nantes

A de Marselha não foi a única unidade para a qual Samper colaborou: paralelamente desenvolvia-se a 

Maison Radieuse de Rezé-les-Nantes, também sob a égide do ATBAT (série A.0.2), com participações 

pontuais de vários colaboradores latino-americanos. Ao contrário da primeira unité, a contribuição do co-

lombiano foi significativa, em uma fase adiantada do desenvolvimento do projeto N.Re. Essa iniciou-se em 

março de 1950, com a produção das plantas em escala 1:50 dos apartamentos tipo FS – duplex de 120 m2 

(prancha n. 0.0.16; FLC 01528) – e GS – duplex de 190 m2 (prancha n. 0.0.17; FLC 01530). O colaborador 

voltou ao dossiê até 10 de dezembro desse ano, quando desenhou três pranchas dos tipos de apartamen-

tos D1S e D1I – duplex de dois quartos e 76 m2 (prancha n. 0.0.13 A; FLC 02477); G2s e S2s – duplex de 

128 m2 (prancha n. 0.0.14; FLC 02479), incluindo, em todos os casos, uma tabela de superfícies para as 

diferentes instâncias do programa. Não todos os apartamentos são “traversant”: a ampliação de sua área 

construída aconteceria pela adição de lances no pavimento das alcovas, ocupando a metade da largura 

do edifício. A disposição exata de todas essas tipologias aparece nas plantas gerais dos níveis 1, 2 e 3 

(plantas tipo), em escala 1:100, datadas de 10 de dezembro. Percebem-se apartamentos “traversant” nos 

níveis superiores e inferiores, bem como o nível da “rue corridor” (n. A.0.2 ; FLC 01697).

Entretanto, a ação de Samper para N.Re concentrou-se entre novembro e dezembro de 1951, 

quando elaborou uma dúzia de planos, uma boa parte dos quais seria anulado posteriormente. Entre esses, 

encontra-se aquele elaborado com ajuda de Pérez Chanis (pilotis no térreo; FLC 02151), bem como uma 

nova versão da distribuição dos diferentes tipos de apartamentos (agora intitulada En. 12; FLC 02177). Na 

mesma prancha, ilustrou uma elevação – base sobre a qual ele mesmo elaboraria a fachada Leste, quatro 

dias depois, em 28 de novembro (prancha En. 16; FLC 02148) – e uma axonometria pequena. A prancha 

n. A.0.2 seria substituída pela n. En.20 (FLC 02459), que representava as plantas gerais dos andares I, IV, 

V e VI – níveis 1, 2, 3, 9 e 11. A principal mudança em relação à sua antecessora foi o deslocamento dos 

elevadores e dos seus halls. A única célula detalhada por Samper nesse mês foi a Ds, cuja área não está 

indicada (possivelmente 76 m2; FLC 02120). A última das pranchas de novembro foi assinada por Samper 

no dia 26: a n. En. 5 (FLC 02174). Apenas com duas plantas gerais, nessa exibiam-se ambos os níveis dos 

apartamentos menores (não “traversant”). 

No que diz respeito às pranchas de dezembro, o “Leão” contribuiu com mais três plantas, desta vez 

dos pavimentos II, usufruindo da nova disposição das circulações verticais (níveis 4, 5 e 6, prancha n. En. 

032 A; FLC 02304). Em uma segunda lâmina, agora em escala 1:10, representou um salão genérico, tanto 

para os apartamentos com acesso pelo nível superior, quanto para as células, às quais ingressar-se-ia por 

baixo (prancha n. Ap. 10; FLC 02124). Samper encerrou a produção de 1951 traçando quatro cortes trans-

versais (prancha n. En. 11; FLC 02166) entre os lances 1 e 6 – pelas escadas internas dos apartamentos; 

8 e 9; 7 e 8; e pela escadaria sul do prédio. A lâmina seria finalmente anulada e substituída pela En. 11a 

(FLC 02291; FLC 02292; FLC 02293).
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Assim que iniciado o ano 1952, a charrette de Samper para N.Re intensificou-se. Os primeiros dias de 

janeiro foram dedicados ao estudo de fachadas, inéditas nesse momento: a oeste (prancha En. 16; FLC 

02150) e as laterais – sul e norte; essa última cega (prancha En. 010; FLC 02289). Uma semana mais 

tarde, ele retomou o estudo da fachada Leste: o desenho n. En. 16 substituiu o n. En. 018 (FLC 02296; FLC 

02145) que, pela primeira vez, exibe os volumes do terraço-jardim. No lado sul, acrescentou um lance, 

por conta de um novo volume de escadas e de quatro apartamentos orientados no sentido longitudinal, 

como evidenciado e detalhado por uma nova versão das plantas genéricas para os andares I, V e VI, (FLC 

02143; FLC 02297). Novas versões da planta do hall de acesso no térreo, desenhada inicialmente por 

Pérez Chanis, foram traçadas por Samper; desta vez inseridas no contexto circundante da Unidade, sob o 

título “En. 1”, em 18 e 20 de janeiro (anulado; FLC 02286 e FLC 02179). A distribuição dos diferentes tipos 

de célula ficava em discussão: em 18 de janeiro, Samper elaborou a prancha mais completa do dossiê 

nesse instante, a En. 053 (FLC 02314; FLC 02461), incluindo a nova repartição das tipologias sobre as três 

fachadas principais e uma tabela de superfícies. A grande novidade foi a incorporação de nove esquemas 

isométricos, com a configuração volumétrica desses nove tipos diferentes (Fig. 199).

Figura 199: Unidade de Habitação Rezé-les-Nantes, fachadas, 1952. Fonte: Germán Samper (FLC 02314).
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O restante da produção de janeiro, e inclusive de fevereiro de 1952, focou no detalhamento dessas tipo-
logias – com mínimas divergências – por parte de Samper e de Taka: plantas arquitetônicas; instalações 
elétricas e desenho do forro nos apartamentos C10i165; E20S e i (“traversant”)166; F10S167; F20168; G20169; 
D10S e I170 e, já em março, nos partamentos D201171. A contribuição de Samper para o projeto N.Re pra-
ticamente172 terminou em abril, com elevações (sobre a fachada distribuição dos tipos de apartamento) 
das instalações elétricas (El. 053; FLC 02431); hidráulicas (prancha n. Ca. 0533; FLC 01689); de evacuação 
de águas dos sanitários (prancha n. Ca. 0534; FLC 01688) e da chuva (prancha n. Ca.0.53-4; FLC 02410 e 
FLC 02245) e das instalações para o gás (prancha n. Ca 0531; FLC 01687). Na prancha das hidráulicas, o 
colombiano incluiu um pequeno esquema tridimensional do percurso das tubulações. 

Casas individuais

A obra de Rezé, junto a contribuição dos três colombianos no concurso de Estrasburgo, reafirmava o papel 
preponderante da produção de moradias corbusianas na formação de Samper. Ainda uma terceira unidade, 
construída em 1953 no vilarejo de Briey-en-Fôret173, teria contado com esse colaborador na sua equipe174. 
Como comentado em relação à participação de Salmona na concepção das casas, o edifício iria se inserir 
na urbanização projetada por Pingusson. De fato, o “Leão” participou concomitantemente com Salmona 
nessa empresa: enquanto o franco-colombiano ficou encarregado da elaboração de perspectivas exterio-
res do conjunto, Samper, junto com Gerorges Sachi, coordenou a concepção das casas tipo F. Organizadas 
em uma única fila, essas apenas contariam com um andar, coberto por um teto inclinado, com superfícies 
que oscilavam entre os 49,58 e os 55,84 m2. O colombiano registrou variações mínimas ao interior dessa 
tipologia, em uma série de doze planos dos protótipos F2175, F3176, F4177 e F5178, em escala 1:50. Todos 

165 Planta do salão comum (prancha Ap. 16; FLC 02394 e FLC 02266); instalações elétricas (prancha El. 13; FLC 
02362) e forro (prancha Bop. 3; FLC 02416).
166 Estudos arquitetônicos (pranchas Ap. 23 e Ap. 23 A; FLC 02383, FLC 02454; FLC 02217); forro (prancha Bop. 2; 
FLC 02361).
167 Estudos arquitetônicos (pranchas n. Ap. 24 A; FLC 02384); instalações elétricas (prancha n. El. 25; FLC 02427 
e FLC 02140).
168 Instalações elétricas (prancha n. El. 24, FLC 02426). Curiosamente a prancha FLC 01694 – planta do apartamento 
F10 (12 de março 1953) – também possui o título El. 24. 
169 Estudos arquitetônicos (pranchas n. Ap. 26 A; FLC 02219); instalações elétricas (prancha n. El 23; FLC 02428, 
substituída por El. 26;  FLC 02141).
170 Estudos arquitetônicos (pranchas n. Ap. 19 e 19 A; FLC 02212 e FLC 02396); instalações elétricas (prancha n. El. 
19; FLC 02420). Samper apenas desenhou o plano do forro em 1 de agosto de 1953 (prancha n. Bop. 4; FLC 02363).
171 Estudos arquitetônicos (pranchas n. Ap. 20 e Ap. 20 A; FLC 02455, FLC 02213, FLC 02380); instalações elétricas 
(prancha n. El. 20; FLC 01691).
172 O último registro de Samper no dossiê N.Re, em 1952, encontrado por nós, data de agosto e corresponde ao 
duto coletivo para o lixo (prancha Ca. 5; FLC 01510). Outro desenho, sem data (prancha n. Ve. 0.53; FLC 02433), 
ilustra os dutos de ventilação com base no grupo das três elevações. Por fim, as Fiches Horaires registram 75 e 94 
horas de trabalho, nos meses de março e abril de 1953.
173 Por conta de sua proximidade à maior cidade da Lorraine, Le Corbusier, às vezes, se referia a esse dossiê como 
“Metz”. No seu carnet G29, de agosto de 1953, dedicado às notas para Briey (LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 
1981, v. 2, p. 973), o mestre enganou-se sobre a nacionalidade do “Leão” e escreveu: “Samper venezuelano 
relatório Metz” (tradução nossa). 
174 Sabe-se da existência da prancha n. En. 53 (perspectiva externa da unidade; FLC 01665), assinado por Samper 
e que ainda não encontramos.
175 Primeira proposta na prancha n. 4739 (FLC 20818A); segunda na prancha n. 4755 (FLC 20823).
176 Primeira proposta na prancha n. 4740 (FLC  20819A); segunda na prancha n. 4756 (FLC 20824).
177 Primeira proposta na prancha n. 4741 (FLC  20820); segunda na prancha n. 4757 (FLC 20825).
178 Primeira proposta na prancha n. 4742 (FLC  20821A); segunda na prancha n. 4758 (FLC 20834).
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esses tipos contam com uma primeira alternativa, datada de 12 de junho de 1953, e com uma segunda 
proposta, de 1 de julho. Mais uma prancha – um corte transversal comum a todos os protótipos – foi des-
enhada por Samper e Sachi, quatro dias depois (n. 4743; FLC 20822A). Nessa, a seção 2 ilustrava um leve 
desprendimento do chão em relação ao solo do terreno, bem como a incidência do telhado inclinado sobre 
o espaço interior da moradia, com uma abertura entre o teto e a laje plana sobre o extremo da casa, para 
permitir a entrada de luz natural às áreas sociais da moradia. O perfil da coberta inclinada simples se repete 
nos cortes transversais através dos quartos nos protótipos F4 e F5 (prancha n. 4760; FLC 20836), bem como 
pela cozinha e pelo salão (prancha n. 4759; FLC 20835), separados por uma contundente divisória. 

Entre as pranchas desenhadas pelo colombiano para NvB, quatro se repetem179, usando o mesmo 
número do Livre Noir (no rótulo, apenas muda o título do projeto), no dossiê H.Ro, como aconteceu com 
as lâminas n. 4717, n. 4718 e n. 4720, desenhadas exclusivamente por Salmona para Briey: tratam-se dos 
planos n. 4739 (FLC 20818B); n. 4742 (FLC 20821B); n. 4743 (a única seção, FLC 20822B) e n. 4740 (FLC 
20819B; Fig. 200), desta vez cheias de somatórias a lápis nas suas margens. O título “HEM Roubaix” apa-
rece no rótulo de outras cinco lâminas (pranchas n. 4755 até n. 4760; FLC 20823/2825, FLC 20834/2036), 
mas foi barrado em cópias posteriores (IFA PINGU/C/53). 

Figura 200: Prancha n. 4047, Neuve Ville Briey, planta das casas Tipo F, 
“Rez-de-Chaussée”, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 20819B).

179 "Parece que, com frequência, Le Corbusier constumava pegar planos de outras pastas como base para outros 
projetos e, posteriormente, arquivava tudo junto" (MEJÍA VALLEJO, 2015, p. 99, tradução nossa).
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Samper começou sua contribuição para esse bairro experimental em março de 1953, ilustrando a con-

turbação Lille-Roubaix-Tourcoing – estradas principais de acesso e cortes do terreno de 14 hectares (FLC 

20898) – e traçando um esboço colorido para o plano da situação regional (FLC 20903). O próprio colom-

biano desenhou a versão definitiva dessa prancha, em preto e branco, no dia seguinte (25 de março; FLC 

20900). Em abril, ele fez o plano de massas do conjunto em escala 1:2.000, acompanhado pelas elevações 

gerais – norte e oeste – e uma reprodução miniatura do mapa regional (FLC 20914B; FLC 20901; FLC 

20908B). Ali indicou a distribuição de usos para os três setores de moradias: Habitações coletivas [HC1; 

“Type Rochelle”, de 234 moradias], baseada na unidade de Rezé; habitações individuais de dois níveis [HI1; 

unidade de 236 moradias] e habitações individuais de apenas um andar, ecoando os protótipos de Briey 

[HI2; “Rez-de-Chaussée”, 330 moradias]. Além disso, existiria um miolo comercial [CC], religado às mora-

dias e às quadras esportivas, nos limites do terreno [S] por dois eixos de circulação [P; “promenade”]. Essa 

condição se evidencia em um diagrama de circulações (prancha n. 4713 C; FLC 20908A) cuja cor amarela 

apontava as zonas empedradas para estacionamentos, brinquedos de crianças e caminhos pedestres. Por 

fim, baseado no mesmo plano de 17 de abril, Samper elaborou a planta de zonas verdes ([ZV], prancha n. 

4713 B; FLC 20914A; Fig. 201), incluindo os jardins privados das células unifamiliares e dois corpos d’água. 

O lago iria se posicionar justo do lado da única unidade habitacional prevista na operação, segundo no 

esquema da planta e das seções do terreno que Samper fez em 28 de maio (FLC 20832)180.

180 Uma versão do mesmo plano, com rótulo do ATBAT, foi assinada por Samper em 18 de junho de 1953 (FLC 
20827).

Figura 201: Prancha n. 4313, HEM Roubaix, planta geral de zonas verdes, 
1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 20914A).
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Uma segunda proposta para o plano de massas geral, também com elevações e com um esquema 

regional em miniatura, apareceu em 10 de junho de 1953 (“Lotissement HEM”, prancha n. 4738; FLC 

20817). Muito mais densa do que sua antecessora, a nova versão intercalaria mais fileiras de casas “Rez-

de-Chaussée” – porém, mais curtas – e a ampliação do miolo de serviços, em torno de um espaço livre 

quadrado. A localização da Unité e do lago não foi alterada. Com base nessa prancha, o “Leão” riscou 

o esquema de circulações de pedestres e de praças nos setores das habitações tipo H2I, com cálculos 

das superfícies restantes (norte-leste e sul-oeste; FLC 20851). Como desdobramento desse estudo, deli-

neou a prancha n. 4747 (FLC 20826A – versão com convenções de traços finos – e B – versão colorida), 

intitulada: “cálculo de superfícies e densidades”. Trata-se de um zoneamento abstrato do conjunto, com 

gráficos de porcentagens de ocupação do terreno (prevaleceriam as casas de um único andar – 37.1% 

dos exemplares propostos). 

Julho de 1953 foi o mês mais carregado para Samper no que tange ao dossiê H.Ro, desenvolvendo 

dois protótipos de casa individual, que sintetizou na prancha comparativa n. 4771, de 9 desse mês (FLC 

20837). Existe uma série de croquis prévia, de 11 de abril e 5 de maio de 1953, não assinados (daí que não 

fossem incluídos nas fichas anexas desta tese) que Mejía Vallejo (2015) insinua poderiam ser de Salmona, 

por conta de algumas notas em espanhol. Mas a letra de Samper nos seus cadernos pessoais corresponde 

perfeitamente com os traços dessa série: tratam-se de esboços com diversas soluções para as garagens 

e jardins privativos das casas (FLC 20916A/D/K), bem como de primeiras tentativas de configuração da 

planta para os tipos F3 e F4 (FLC 20916B/C/E/F/H/I/J). Os croquis preparavam a última série de registros 

de Samper relativa ao projeto de Roubaix181 pertence às habitações “Rez-de-chaussée”182 e reproduz as 

caraterísticas das casas NvB: quatro croquis coloridos, base para as plantas dos tipos F3 e F5 (FLC 20847; 

FLC 20862; FLC 20866; FLC 20853). Finalmente, o colombiano riscou dois cortes: aquele ilustrando a in-

cidência solar (“coupe 2”; FLC 20852) desdobrou na prancha n. 4743. A segunda seção (“coupe 1”; FLC 

20855), evidencia uma parte plana do teto, conservando a diferença de nível sobre a cobertura do salão.

181 "O projeto de HEM conclui em 20 de setembro, quando, durante uma reunião convocada para esclarecer a 
posição do cliente, o diretor da CIL, Jean-Serge Debus, requer a suspensão" (LEONE, 2013, p. 100, tradução nossa).
182 Existiriam outras quarto pranchas do dossiê H.Ro referenciadas no Livre Noir com assinatura de Samper em 
1953, que ainda não encontramos: n. 4713 (“Plan général 1, solution A”, 14 de abril); n. 4761 (“Perspective”, 1 de 
julho); n. 4772 (“Plan de comparaison de plusieurs types d’habitation”, 9 de julho) e n. 4775 (“Comparatif de 3 types 
d’habitation”, 11 de junho).

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 389



3.3.2. 
A aprendizagem de Jaoul

O foco das habitações em Le Corbusier nem sempre foi social: ele concebeu projetos nobres, de escala 

menor, na Costa Azul francesa. O grupo de casas Roq et Rob – semente dos estudos modulares 226 x 226 

x 226 decorrentes no Brevet – foi um dos primeiros projetos abordados por Samper, junto com Salmona, 

no ateliê, mediante aproximadamente 49 desenhos (a maioria mencionada no subcapítulo anterior). An-

tes da charrette de dezembro de 1949, ambos fizeram três esboços preparatórios para as casas Roq: o 

primeiro, datado de 26 de outubro de 1949, ilustra três plantas da unidade de 204 m2, para sete pessoas, 

com acesso pelo nível intermediário (FLC 17771); o segundo risco, para a casa de 245 m2 e 4 pessoas, 

repete o esquema da prancha anterior (sem data; FLC 17772183). Finalmente, em 18 de novembro, Samper 

desenhou a base para o plano de massas FLC 18764 (140 habitações por hectare), cujo princípio de empa-

relhamento era reproduzido em duas lâminas com pequenos diagramas (FLC 17789184).

Figura 202: Estudo de Normalização das Casas Alongadas em 
Roquebrune-Cap-Martin, c.a. 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2112).

183 Mejía Vallejo (2015, p. 111) indica essa prancha como pertencente ao projeto da Sainte Baume.
184 Mejía Vallejo (2015, p. 111) indica essa prancha como pertencente ao projeto da Sainte Baume. Essa afirmação 
fica em dúvida ao comparar essa prancha com o plano de massas de Roq et Rob, desenhado pelo próprio Samper 
e por Salmona (FLC 18764).
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No meio dos estudos comparativos 226 x 226 x 226 elaborados posteriormente por Augusto Tobito para as 

células habitacionais de Meaux, encontramos um risco que, a julgar pela letra da sua legenda (“Chambres 

Minimum”), parece ter sido desenhado por Samper185 (FLC M3-4-164). Mais estudos das abóbadas supor-

tadas pelo esqueleto metálico 226 x 226 (plantas e cortes coloridos; perspectivas interiores em miniatura) 

obedecem à ideia expressa na elevação n. 4155 C das casas Roq, desenhada por ele e por Salmona 

(FLC M3-4-186; FLC M3-4-188; FLC M3-4-192; FLC M3-4-193). Os croquis coincidem com o conteúdo 

de algumas páginas do caderno GSB2, dedicadas ao “Estudo de Normalização das Casas Alongadas em 

Roquebrune-Cap-Martin”; à aplicação do Modulor; ao volume habitável 226 e ao sistema ‘pré-contraint’ – 

concreto protendido (GSB296; GSB296100/103). A padronização iria acontecer por meio da classificação 

do programa em quatro itens básicos: higiene (banheiro, aprofundado na p. 112; Fig. 202); dormitórios; 

salão comum (para crianças, para pais e para o trabalho) e cozinha/sala de jantar. Não é por acaso que, 

nas páginas subsequentes (GSB2104/GSB2111), o tema abordado seja a moradia mínima a partir dos pos-

tulados do CIAM II de 1929, acontecido em Frankfurt de Meno. À primeira vista, a formulação dos volumes 

habitáveis corbusianos parecia paradoxal, ao se tratarem de plataformas artificiais apoiadas sobre pilotis; 

mais um cubo de arestas metálicas sustentando uma abóbada de alvenaria e revestido exteriormente por 

panos de vidro. Eis a definição da patente pela Rue de Sèvres, dada pelo próprio Samper em 18 de outubro 

de 1949 (GSB2013, tradução nossa):

[...] tenta-se demonstrar as possibilidades de um sistema arquitetônico novo basea-
do: A. Na inteira aplicação do Modulor. Busca de uma verdadeira relação do homem 
e dos espaços ao seu redor. B. Um novo sistema construtivo beton precontraint [sic]. 
C. Aplicação da casa horizontal (primeira tentativa em Maselha). Caso especial: cons-
trução em ladeira. [...] as possibilidades urbanísticas da casa horizontal. Qualidades 
estéticas. Funcionamento, organização, desenvolvimento de funções. Acoplamento 
dos elementos construtivos.

Um vínculo direto com o dossiê Roq et Rob (apenas insinuado nessa definição), aparece na lista de tarefas 

para realizar pelo “Leão” (GSB2101), acompanhada por diminutos riscos dessas casas: fachadas, cortes, 

planos de síntese e montagem do dossiê (serviços e móveis no módulo 2,26; sistema de construção: ci-

mentações; balanços; juntas; lajes; teto; instalação; transporte de peças ao canteiro; etc.). Páginas mais 

para a frente, a análise continua com a agrupação das unidades emparelhadas, indicando as bondades da 

construção a grande escala, a partir de elementos arquitetônicos estandardizados para toda uma unidade 

urbanística (GSB2114). 

185 Duas páginas dedicadas ao estudo de escadas e da sala de jantar (FLC M3-4-189, p. 1-2); mais outra folha 
estudando as escadas e o mobiliário dos quartos (FLC M3-4-191) foram efetivamente assinadas pelo colombiano 
em 28 de outubro de 1954.
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Por outra parte, no final de 1951, Samper também dividiu responsabilidades com Salmona na concepção 

da Villa Chimanbhai186 e das Maisons Jaoul, ainda que, desta vez, a produção de planos aconteceu de 

maneira individual. Sobre as segundas, o caderno GS10 descreve as diferentes etapas da participação do 

colombiano no desenvolvimento do projeto. Eis as duas primeiras:

1. Ideias iniciais, baseadas em rascunhos coloridos de jardins romanos e da estética 
das abobadas [feitas pelo próprio Corbusier entre 4 e 21 de julho de 1951].
2. Concretização das ideias no ar, em setembro, também esboçadas pelo mestre para 
ilustrar problemas da incidência solar e a definição do programa de cada uma das ca-
sas187 (GS10009/GS10011, tradução nossa).

O restante das páginas do carnet (134 em total) registra detalhes técnicos e cálculos para as casas, que 

inicialmente Samper rotulou como “um fracasso do ponto de vista da organização” (GS10002)188. A afir-

mação justificava-se nos primeiros esquemas de Le Corbusier, que não levaram em conta a austeridade do 

orçamento (Fr. 25.000), nem as regulações municipais, nem as desvantagens do terreno. Isto desdobrou-se 

em alterações do programa requisitado no começo: apesar das necessidades diferenciadas de cada miolo 

familiar, os Jaoul almejavam as mesmas condições para ambas as moradias, principalmente no que tange 

ao acesso ao jardim. Soluções alternativas para a implantação apareceram em 5 e 6 novembro de 1951, a 

primeira dessas prevendo duas casas paralelas, emparelhadas, mas desfasadas e perfeitamente inscritas 

em retângulos (apenas os corpos das escadas destacariam na fachada). Esse é o partido exprimido pelo 

esquema básico dos volumes na planta (FLC 10349), e plantas arquitetônicas dos três níveis da cada casa 

(FLC 10350), com base nos desenhos que presumivelmente Salmona teria traçado em setembro e cuja 

seção longitudinal resultava semelhante ao corte genérico das casas Roq et Rob (FLC 10348). Concomi-

tantemente, Samper desenhou a segunda opção: as casas, agora separadas, articular-se-iam por meio de 

um pátio central (FLC 10315; com uma versão mais curta do pátio datada de 5 de dezembro, FLC 10319). 

Um rascunho do plano de massas, datado de 30 de novembro (FLC 10320), perfilava essa opção como a 

definitiva. Por sua vez, a única prancha de 10 de dezembro registrada no Livre Noir (n. 4362; FLC 10321) 

exibe as plantas arquitetônicas do térreo inseridas no terreno, ilustrando duas fachadas por vez. Dois dias 

186 Isso a partir da nota à atenção de Samper redigida por Le Corbusier em 22 de novembro de 1951 onde, fazendo 
referência às abóbadas de concreto em guarda-chuva da estação de ônibus construída em Bogotá pela firma 
Ortega y Solano, pediu "Que Samper se ocupe das abóbadas Solano para as villas de Ahmedabad" (FLC P3-6-376, 
tradução nossa).
18 Em carta encaminhada por Samper a M. Jaoul, de 22 de novembro de 1951 (GS10029), os clientes obtiveram um 
esquema das casas, orçadas em 15 milhões de francos, preço bem menor do que os 45 ou 50 milhões da primeira 
proposta. André Jaoul “bateu o martelo” no projeto definitivo em 12 de fevereiro de 1952, segundo uma carta de 
Le Corbusier conservada por Samper (GS10042).
188 Samper não somente criticava esse aspecto, mas a maneira geral como o projeto estava sendo encarado: “Tem 
que prestar atenção em não fazer muita composição, evitando se tornar um Beaux-Art assimétrico. Também é 
perigoso atrapalhar até o limite os pequenos detalhes porque o material, geralmente, [...] pode destruir o efeito 
procurado originalmente no papel. Passamos, nesse estudo, por diferentes etapas cuja consideração é interessante: 
[...] Isso está bem no atelier de la recherche, mas não fica econômico para um escritório como aquele de Bogotá. 
Opõe-se à experiência e ao estudo... O ateliê de Corbu [sic] é mais uma escola do que um produto direto da 
profissão” (GS10046 e GS10047, tradução nossa).
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depois, o colombiano detalharia a planta da casa de “Jaoul Fils” (lado ocidental da parcela, sobre a Rue de 

Longchamp), incorporando uma varanda no limite sul (FLC 10312). Nesse mesmo dia, o colaborador tinha 

traçado a elevação sul, mais curta, onde se percebem as abóbadas catalãs – questão estudada anterior-

mente para o mesmo projeto por parte de Salmona – a partir do esquema FLC 10316. A pesquisa técnica 

começou em dezembro de 1951: enquanto Le Corbusier se ocupou da configuração espacial dos quartos, o 

subordinado estudou suas bases estruturais (GS10038)189, com variações nas dimensões do perfil da viga 

(GS10125; Fig. 203), segundo as instruções da página seguinte para o cálculo das cargas nesses muros190. 

189 Estudos retomados pelo mestre, em março de 1952, para a elaboração dos seus croquis GS10088 e GS10090.
190 “Toma-se, para o cálculo, uma seção de um metro. Calcula-se a sobrecarga e o peso. [...] Isto faz 9.600 Kg [...]. 
Nesse cálculo, o esforço é vertical porque o esforço oblíquo da abóbada é absorvido pelo tirante. O tijolo permite 
(segundo os cálculos de segurança) 12 Kg por cm2. Depois 1.800/12 = 150 cm2 precisam-se para resistir 150/100 
+ 1.5 de espessura” (GS10023, tradução nossa).

Figura 203: Maisons Jaoul, esboços vigas e muros de apoio para as 
abóbadas, c.a. 1951.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB10125).

Em relação à implantação do projeto, Le Corbusier optou pela disposição perpendicular das mansões, 

evitando a compra do terreno adjacente. Denominadas como A (Habitation I: André et S.) e B (Habitation 

II: Michel et A.) as casas Jaoul estão comunicadas pelo subsolo e ocupam,  aproximadamente, 20% 

da área do terreno (22 x 45 m), como evidenciado por uma planta desse pavimento, em escala 1:100, 

que Samper assinou em 12 de janeiro de 1952 (prancha n. 4367; FLC 09874). Segundo sua caderneta 
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(GS10053), na sequência, ele desenvolveu extensões, equipamentos e escadas, mediante pequenos 

esquemas. Assim, tentava-se responder às perguntas surgidas de um esboço para área conjunta no 

subsolo, feito pelo chefe nove meses atrás, em 28 de fevereiro (GS10052). 

O colombiano formulou uma série de perguntas técnicas: precisava-se de uma escada no corre-

dor? Qual devia ser a forma apropriada dessa escada para responder à abobada? Sua estrutura deveria 

ser independente ou apoiada nos muros? Em qual material: madeira, vidro, concreto armado ou alvenaria? 

Uma reunião entre Wogenscky e Samper tentou responder a essas e outras perguntas (item 7 das suas 

tarefas para o dossiê JA). Nesse instante, a escolha para o revestimento do solo e muros, bem como os 

sistemas adotados para as divisórias, também ficou em dúvida (iria ser de tijolo?). Em 27 de fevereiro, 

Samper elaborou riscos de perspectivas exteriores das casas (GS10050 e GS10051; Fig. 204) com ênfa-

se na varanda e nas fileiras da alvenaria. Houve especial atenção na solução das juntas de dilatação, pois 

a experiência de Marselha demonstrou a dificuldade no emprego de peças pré-moldadas de cimento, 

pouco maleáveis (mesmo usando cofragens metálicas) e suscetíveis de criar grandes imprecisões no seu 

acabamento (GS10028).

Figura 204: Maisons Jaoul, esboço “Varanda”, 1952. Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB10050).

Já em 12 de março, o colombiano preparou o dossiê permis de construire (item n. 3 de suas atividades). 

Além das quatro plantas, em escala 1:100191, na pasta, incluíram-se as fachadas longitudinais de ambas 

as casas192 e o corte A-A’ (seção longitudinal da casa B, mais o corte transversal da casa A)193, com base 

naquele esquema de 6 de novembro de 1951, desta vez detalhando as abóbadas. A elaboração do projeto 

191 Subsolo, prancha n. 4398 “annulé” (FLC 09902A e B); térreo: prancha n. 4392 (FLC 09896A, FLC 09896B e 
FLC 09896D); primeiro andar, prancha n. 4393 (FLC 09897A); segundo andar, prancha n. 4394 (FLC 09898A e FLC 
09898B). Versões com e sem cotas.
192 Casa B, prancha n. 4396 (FLC 09900); casa A, prancha n. 4397 (FLC 09991).
193 Prancha n. 4395 (FLC 09899).
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executivo incluía a preparação de cópias em papel decalco, destinadas às autoridades estaduais. Emba-

ladas em caixas independentes, essas registram a implantação e as fachadas laterais; o revestimento do 

solo (tijolo, parquet e cerâmica nas áreas úmidas); a calefação; a eletricidade; canais e vigas-canais para 

a evacuação de águas pluviais e de resíduos sanitários (GS10085; GS10086).

Em abril de 1952, apareceram novas versões de Samper para as plantas das casas independentes, em 

escala 1:20. Aquelas da mansão A foram desenhadas em 17194, 18195 e 20196 de abril, enquanto as plantas 

da casa B estão datadas dos dias 22197 e 24 do mesmo mês. No nível 1198, houve poucas modificações 

na fenestração do lado oeste, enquanto no nível 2 notam-se mudanças importantes na largura dos pan-

de-verre199. Nessa mesma data, o colombiano desenhou as elevações leste e sul da casa B, a primeira200 

elaborada a partir de um estudo colorido que ele mesmo fez com 16 dias de antecedência (FLC 10270). A 

prancha possui mudanças menores, se comparada com o desenho preparatório: a projeção dos condutos 

das chaminés e o parapeito do balcão desapareceram no primeiro andar; em compensação, alterava-se a 

modulação dos panos de vidro, tanto no térreo quanto no segundo pavimento. Quatorze dias antes, em 10 

de abril, Samper tinha elaborado duas curiosas elevações interiores da casa B, representando a disposição 

interna dos pan-de-verre que configurariam as janelas: a primeira do lado norte do prédio que, na verdade, 

corresponde a um corte longitudinal201; a segunda, intitulada “Pignon”202, ilustra a parte interna dos pan-de-

verre da fachada Oeste. Trata-se do mesmo tema abordado entre as páginas GS10057 e GS10069 do ca-

derno (item 4 da lista de responsabilidades de Samper; Fig. 205), com esquemas coloridos de um módulo 

de madeira que, além dos caixilhos, forneceria nichos internos e integrar-se-ia ao balcão da copa. Por sua 

vez, as páginas GS10070 e GS10071 contêm detalhes das persianas, que se manipulariam internamente, 

obrigando a instalar alguns pan-de-verre ao exterior da casa e a estudar novas alternativas para proteção 

pluvial do sistema. Por fim, as páginas GS10072 a GS10076 possuem esquemas em planta, apontando 

aos diferentes tipos de portas e janelas, incluindo as descritas com antecedência, mas também vidros 

deslizantes para vãos menores e marcenaria metálica ancorada aos tijolos. Entre os móveis e as portas de 

madeira, fabricados pela indústria de Charles Barberis em Ajaccio, o colombiano detalhou um armário tipo 

– de 1,63 x 1,50 x 0,59 m – mediante uma perspectiva aprovada por Le Corbusier (GS10078). Na prancha 

n. 4414, chama a atenção a abóbada que cobre o térreo (nivelada com clínquer) e seu encontro com a viga 

de concreto ligeiro. A articulação entre ambos os elementos foi finalmente registrada pelo colombiano na 

página GS10128 da sua caderneta, datada de 21 de abril de 1952 (Fig. 206). 

194 Prancha n. 4408 (FGJF PLr 020 003).
195 Prancha n. 4409 (FGJF PLr 020 003).
196 Prancha n. 4410 (FGJF PLr 020 003).
197 Prancha n. 4424 (FGJF PLr 023 003).
198 Prancha n. 4428 (FLC 09928A e B).
199 Prancha n. 4429 (FLC 09929A e B).
200 Prancha n. 4426 (FLC 09926).
201 Prancha n. 4419 (FGJF PLr 025 003).
202 Prancha n. 4414 (FGJF PLr 025 003).
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Figura 205: Maisons Jaoul, esboço mobília interna, 1952. Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB10069).

Figura 206: Maisons Jaoul, detalhe construtivo abóbada, segundo plano 
definitivo, 1952.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB10128).

De volta ao dossiê executivo, com data três dias posterior (24 de abril), Samper traçou as versões tanto 
“externa”203 quanto “interna”204 – ou seja, o “invés” da primeira mais um corte longitudinal da casa B – da 
fachada sul da mansão para Michel Jaoul. A produção de planos da parte do “Leão” encerrou-se em 12 de 
maio, com as elevações norte-leste205 e sul-oeste206 de ambas as edificações, em escala 1:20 – fachada 
longitudinal e um pignon. No primeiro caso, o subsolo é representado à maneira de seção pela rampa que 
comunicaria a garagem com a Rue de Longchamp. No fundo, projeta-se a silhueta do prédio vizinho, aproxi-
madamente um andar mais alto do que as casas. 

O último item sob responsabilidade de Samper (n. 7 da sua lista), estudado no caderno, foi o 
orçamento estimativo e descritivo. A sua versão definitiva, sem data e apresentada a André Jaoul em 

203 Prancha n. 4427 (FLC 09927).
204 Prancha n. 4417 (FLC 09917).
205 Prancha n. 4406 (FLC 09906).
206 Prancha n. 4407 (FLC 09907).
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documento datilografado (cópia anexada pelo colaborador em GS10108 a GS10112), estrutura-se nos ca-
pítulos seguintes: Situação; Descrição geral; Construção; Teto; Divisórias Interiores; Fachadas Cegas; Mar-
cenaria; Equipamentos Sanitários; Sistema de Tubulações; Calefação e Equipamentos Elétricos. Para sua 
elaboração, Samper inventariou todos os pisos, dedicando um subcapítulo a cada elemento (escavações; 
muros; reboques; lajes; concreto). A cada item correspondia uma tabela com quantidades, preços unitários, 
preços totais e observações (GS10115/GS10124). Uma das causas do incremento orçamentário, apenas 
mencionado linhas acima, foi a necessidade de movimentar a terra para a construção da cava e da garagem, 
além da dificuldade de transportar, em Paris, o material extraído. Daí que Samper “torcesse” por um prédio 

sobre pilotis (GS10116 e GS10120).

Por fim, o carnet de Samper dedicado às Maisons Jaoul encerra-se com seções riscadas pelo próprio 

Corbusier, analisando a evacuação das águas pluviais no terraço-jardim (accesível e coberto por gramado) por 

meio de vigas-canais (GS10129). Wogenscky criticou a solução, considerando mais acertado usar bocas de 

evacuação no encontro entre a gárgula e a laje, que evitariam a excessiva irrigação de líquido e a consequente 

seca da terra. Samper também esboçou uma porção da planta considerando essas questões (GS10131)207. 

Ainda que não esteja datado, intuímos que elaborou esse desenho em junho de 1952, pois as Fiches Horaires 

registram 8 horas de trabalho para o colombiano no projeto JA (seu último registro para esse dossiê).

3.3.3. 
Um bogotano no projeto de Chandigarh

Além da empresa mais ambiciosa do Atelier Le Corbusier no fim da década de 1950, o conjunto de obras 

do franco-suíço para a nova capital do estado do Panjabe é, sem dúvida, o mais importante entre aque-

les que contaram com a participação de Germán Samper (incluso, seu colega Balkrishna Doshi disse208, 

exagerando, que o colombiano coordenou quase a integridade dos projetos para Chandigarh. In: SAMPER, 

Diego, 2011, p. 14). O nome de Samper teria sido, junto ao de Maisonnier, um dos primeiros no longo 

207 Samper construiu um glossário técnico em francês ao redor dos elementos anteriormente descritos, em: 
GS10132 e GS10133.
208 Graças a um encontro entre Samper e Doshi no CIAM de Hoddesdon, em 1953, o prestigioso arquiteto indiano 
começou a trabalhar na Rue de Sèvres. Cf. DOSHI, Balkrishna. La historia del acróbata y sus dos discípulos. In: 
SAMPER, Diego, 2011, p. 12.
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listado de colaboradores para o conjunto de obras nessa cidade indiana (LEONE, 2013, p. 84). Entre aque-

las tocadas pelo colaborador de “Corbu”, encontra-se o plano urbano geral (1950-1965), com destaque 

à arborização e ao conjunto do Capitol, ambos os projetos delegados conjuntamente a Salmona e espo-

radicamente a Alberto Peña. Na esplanada capitolina, foram construídos o monumento da Mão Aberta; 

a Assembleia; o Supremo Tribunal e o Secretariado, todos com participação de Samper, que também 

contribuiu em projetos que apenas ficaram no papel, como o Raj Bhavan (Palácio do Governador) e o City 

Center209 – núcleo comercial e de escritórios cuja versão definitiva foi desenvolvida não na Rue de Sèvres, 

mas diretamente na Índia210. 

Sobre a proposta corbusiana para esse projeto (tardio em relação à concepção geral da capital do 

Panjabe), vale a pena mencionar que a contribuição de Samper limitou-se à produção de um esquema 

básico, em 10 de fevereiro de 1953 (prancha n. 4611; FLC 05429 e FLC 29142): o plano de massas de um 

grande conjunto de prédios com galerias e locais comerciais térreo e escritórios nos pisos superiores, con-

figurando uma espécie de labirinto à maneira de bazar turco. Nove dias depois, Samper aperfeiçoou esse 

esquema em dois rascunhos que intitulou “Etapas de realização nomenclatura de venda” (FLC 05430; FLC 

05455; Fig. 207), usados nas análises posteriores. Também de 10 de fevereiro, a segunda (n. 4566; FLC 

05420) e a terceira (n. 4567; FLC 05421) lâminas211 exibem cinco lances do térreo (uma esquina) e uma 

elevação transversal do prédio comercial, habitado somente por uma rede regular de pilotis e por pares de 

cubículos, dispostos em ambos os lados de um corredor central.

Ainda que não ativado na sua integridade, o Plano Diretor de Chandigarh começou do zero, em te-

rrenos virgens adjacentes aos montes Himalaia, lançando mão de princípios semelhantes aos da proposta 

para Bogotá (FLC 29052): incorporou-se a norma das 7V (inscrita em uma retícula estritamente cartesiana 

que contrasta com a trama à inglesa de Nova Dehli, como apontado pelo estudo comparativo elaborado 

por Samper em 18 de abril de 1951212: “Urbanisme plan général No. 6”; FLC 29051; Fig. 208213). Um núme-

209 “O Centro Cívico foi, literalmente, o ponto geográfico central da cidade e o coração da vida urbana durante a 
primeira fase do canteiro de Chandigarh. Está localizado no encontro de duas V2 [...] com uma pesada carga de 
trânsito. O centro se espalha em um área de 97 hectares e se divide em duas zonas. A zona noroeste está destinada 
às maiores atividades comerciais e cívicas e a zona sudoeste recebe as funções administrativas” (BAHGA, 2000, 
p. 177, tradução nossa).
210 Segundo Papillault (2011, p. 211-212), Samper também teria contribuído ao desenvolvimento da Cité Industrielle, 
descrita linhas acima em relação à contribuição de Salmona: “[...] Le Corbusier retoma e ajusta, com Germán 
Samper, um setor específico para as indústrias de pequena dimensão, considerando que a zona seria implantada 
sobre os ventos dominantes e que os carros e a poluição riscam de serem rebaixadas em relação à cidade [...] 
Então, em 23 de abril de 1951, Germán Samper traça um primeiro rascunho de cinco quadras; uma delas abrigando 
uma ‘usina verde’ cuja presença consiste mais em fornecer uma escala [...]” (tradução nossa).
211 Nem essa prancha nem a seguinte (n. 4567) correspondem aos registros dessa data no Livre Noir (Museu de 
Ahmedabad: n. 4566, planta do terceiro andar, assinada por Véret; n. 4567, planta do pavimento 2 bis, assinada 
por Maisonnier). 
212 “Um primeiro plano, datado do 18 de abril de 1951 e desenhado por German [sic] Samper, permite estabelecer 
as modificações em relação ao Plano Meyer, em harmonização com o Modulor:
- A cidade se inscreve em um quadrado de 4.150 m de lado, disposto sobre os vales de erosão.
- Esse quadrado está composto por uma rede viária quadriculada delimitando, sobre sua largura, cinco setores de 
800 m cada, aos quais se ajustam os 150 m da V2 Capitol.
- A grela viária é reta no sentido Norte-Sul e curva no sentido Leste-Oeste. Os rádios da curvatura das vias, de mais 
ou menos 33 m, reforçados pela arborização ficam aí para fechar a perspectiva e dar um sentimento de recorte das 
distâncias” (PAPILLAULT, 2011, p. 72, tradução nossa). 
213 O rótulo desse plano foi escrito em língua inglesa, que não é somente o segundo idioma oficial da Índia, mas do 
escritório de Maxwell Fry e Jane Drew, parceiros britânicos do franco-suíço nesta empresa.
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ro relevante de desenhos para Chandigarh, feitos por Samper e seus parceiros, possui uma numeração 

alternativa, escrita pelo “Leão” em lápis vermelho. Destacam-se os planos gerais n. 1 – de caráter mais 

esquemático e com riscos corbusianos do lado (17 de março de 1951; FLC 29066) –; n. 2 (FLC 29062); n. 

4 (“’Vallée d’Érosion’+ Capitol, hotel, centre commercial”; FLC 29061) e n. 5. O último corresponde ao ca-

pítulo n. 4318 do Livre Noir (FLC 29060), exclusivamente assinado pelo colombiano. Identifica-se cada uma 

das unidades de bairro (perceptível no plano 2) atravessadas por uma rede de caminhos que articula os 

eixos através do sistema pedestre. Além dessas diretrizes, no projeto urbano, contemplaram-se diferentes 

tipologias viárias; de fato, no arquivo da FLC, o item é classificado como um projeto independente do dossiê 

“Urbanisme”. Samper contribuiu com o plano geral das V4 (“A4”, em 30 de julho de 1952) – capítulo n. 4369 

(FLC 05284) e seus riscos preparatórios (FLC 05286), além de uma tabela214 de síntese que referencia todos 

os tipos viários e as espécies arbóreas implementadas (prancha n. 4473; FLC 05283; Fig. 205). Apelou-se 

a convenções relativas às seis tipologias formais das árvores, classificando as espécies escolhidas (mesmo 

número de alternativas de agrupação: três de caráter abstrato vs. três “mais naturais”). 

214 Em carta de 1 de novembro de 1952 da secretária de Le Corbusier a Boesiger (FLC P2-2-12), em relação à 
publicação dos volumes n. V e n. VI da Œuvre Complète, pedia-se incluir essa “Grille de reforestation”, elaborada 
por Samper, em qualquer das edições. 

Figura 207: City Center, planta “Etapas de realização nomenclatura de 
venda”, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 05455).
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Figura 208: Estudo comparativo entre Chandigarh e Nova Dehli, 1953. Fonte: Germán Samper (FLC 29051).

Figura 209: Prancha n. 4473, Tabela de Síntese “Arborização Chandigarh”, 
1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 05283).

No dia seguinte, em 31 de julho de 1952, o colombiano preparou um caderno descritivo, de 19 páginas, 

intitulado “Grille Arborisation No. 3”, complementar à “grille climatique”, com textos e croquis215. Uma 

dúzia dessas folhas foi publicada no quarto volume da Œuvre Complète (LE CORBUSIER, 1965, p. 110-

113), nas quais o colombiano abordava a vegetação para o Vale do Lazer216 e para as novas vias (de 

215 Coincide com o documento FLC P2-2-12.
216 "O próprio Salmona (em depoimento a Monzón, 2010) afirmou ter contribuído a esse projeto. Em compensação, 
nesta pesquisa, nenhum documento com seu nome foi contrado nesse dossiê.
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V1 a V4, cada uma representada por um perfil viário), principalmente na Avenida do Capitol. Tentava-se 
responder à inclemente incidência solar, evidenciada nos gráficos da página 4. Para isto, aplicar-se-iam 
quatro estratégias às beiras dessas vias (página 10): 1) árvores com troncos muito altos e densidade 
baixa de folhas, sem muitas mudanças durante o ano; 2) árvores com troncos altos, densidade de folhas 
fortes e com caducidade; 3) edifícios de dois andares de altura. Por sua vez, a página 11 desse estudo 
exibia uma elevação ilustrando 6 formas vegetativas diferentes – “shapes” – previamente enunciadas na 
página 3 (redonda regular; redonda irregular; cônica, coluna regular; coluna irregular; palmeira), bem como 
as categorias de agrupação estabelecidas na segunda lauda do dossiê (árvores em fileiras simples, du-
plas e múltiplas; árvores isoladas; árvores em florestas homogêneas; árvores em florestas heterogêneas; 
bosques). Por fim, Samper desenhou a planta das avenidas internas dos bairros, acompanhada por uma 
frase de caráter poeticamente corbusiano: “As V5, V6, V7 / Grande fantasia e charme. Cores o ano todo. 
Caducos e permanentes, todas as formas e essências. Para a V7, as árvores como o Governador (ver folhas 
Capitol). Os gramados e os caminhos terminam os traçados para os urbanistas; um verdadeiro paraíso“ 
(FLC 05983, tradução nossa).

O vínculo íntimo entre o item da arborização e o sistema de transporte público já aparecia nos pla-
nos executados pelo “Leão” em 17 de fevereiro de 1952, com as linhas de ônibus, inseridas no plano de 
mobilidade que Le Corbusier imaginava como muito rápido; complementar ao carro, ao avião e ao trem217. 
Intitulados como LA (n. 4604; FLC 05201) e LA3 (FLC 05277), contêm perfis e uma planta geral de três ca-
tegorias: a A (L1, L2 e L3, linhas de uso massivo, desenhadas em vermelho), para linhas que circulam pelas 
V2; a B (de L4 a L9, linhas de capacidade meia, desenhadas em azul), para ônibus que transitam pelas V3 
e V4; e C (essa única estrada regional que serviria a Bogotá) para linhas intermunicipais, contornando os 
limites sul e oeste da área urbana e comunicando com o aeroporto. Na planta, os pontos verdes indicam 
módudos de baldeação e intercâmbio de avenidas com diferentes hierarquias. Acompanha ao estudo uma 
série de seções viárias e detalhes da planta em uma escala menor. Meses depois, em 2 de junho de 1952, 
o colombiano fez modificações pequenas no trajeto de duas linhas B (agora traçadas com lápis verde), 

na planta LA4 (FLC 05286) e incorporou um grande centro de conexões no cruzamento de ambas as V2.  

O Capitol

A criação da linha C responde à vontade corbusiana de religar o mundo rural com a capital, manifestando 

a vida camponesa no contexto moderno. Le Corbusier comunicou essa ideia a L. Varma, engenheiro diretor 

das obras do Panjabe218, no Plano Geral n. 11 (redesenhado por Samper em junho 8 de 1953; FLC 30887), 

217 “Desse jeito, a rede de ônibus foi estudada, em 1952, por Samper, segundo um sistema arborescente subindo 
para o Capitol com pontos previstos ao longo das interseções viárias para permitir baldeações” (PAPILLAULT, 2011, 
p. 149, tradução nossa).
218 “A minha ideia é que a agricultura deve ser conservada diretamente (em contato) com a Área Capital, que a vida 
expressa pelo trabalho do camponês será vista e apreciada: a ordem dos campos de açúcar, trigo, etc. E pouco a 
pouco a via de modernização da vida camponesa aparecerá” (FLC 30887; tradução nossa).
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no qual se percebe a situação regional de Chandigarh. A a série n. 4361, de autoria de Samper, possui 

duas plantas do Capitol, em escala 1:1.000, datadas em 25 de outubro de 1951, ilustrando um espaço 

público relativamente convencional: uma sequência de espelhos d’água, simetricamente desenhados aos 

lados do eixo, que iria comunicar o Palácio da Justiça com a Assembleia. O plano C10 (FLC 05142 – cópia 

da prancha C7; FLC 05141) possui riscos coloridos e notas do próprio Corbusier, incorporando pequenas 

construções e definindo a forma principal da superfície pedestre – uma laje instalada justo na frente da 

Assembleia, da qual derivariam duas trilhas. No entanto, a principal correção, que o mestre fez nesse 

documento, foi a orientação da barra, ou melhor, da torre do Secretariado219, localizada inicialmente do 

lado sul da praça, no sentido leste-oeste. A prancha n. 4338, assinada pelo “Leão” em 5 de maio de 1951 

(FLC 05140), corresponde ao skyline do conjunto, ou seja, às fachadas sudeste e noroeste do cubo do Raj 

Bhavan, do Secretariado (alongada e baixa, prolongado para o sul, consolidando a proposta para as áreas 

pedestres ao redor do palácio220) e da “basílica” da Assembleia, em sua primeira fase (que abordaremos ao 

falarmos da participação de Augusto Tobito). Abramos um parêntese para falar na contribuição de Samper 

no desenvolvimento desse edifício221, talvez a maior e mais ousada das realizações corbusianas na Índia:

A concepção do projeto também conhecido como Parlamento de Chandigarh iniciou-se de maneira quase 

paralela aos estudos gerais do Capitol, em fevereiro de 1951. O prédio foi inaugurado três anos depois. 

Seus croquis iniciais foram incluídos no volume n. V da Œuvre Complète e no Album Nivola I (cader-

neta de grande formato usada pelo franco-suíço durante sua viagem a Rhode Island, em junho de 1953), 

e são bem conhecidos porquanto expressam a potência da primeira intenção de Le Corbusier, isto é, a 

transparência da arcada, enquadrando a silhueta dos Himalaia (ideia perceptível nos primeiros skyline e da 

qual o arquiteto abriu mão no mês de março; OCAMPO, 1999, p. 154). A planta do segundo pavimento e 

os cortes publicados (LE CORBUSIER, 1956, p. 121) tomaram como base vários esboços coloridos, sem 

data, assinados e intitulados por Samper como “Escritórios A e B”, em alusão às duas fileiras de salas 

que delimitam as arestas noroeste e sudeste (FLC 02892). Os desenhos, por sua vez, se baseavam em 

diminutos riscos (FLC 02897) abordando aspectos técnicos como a acessibilidade ao prédio; a ventilação; 

a incidência solar (o prédio orientar-se-ia no sentido noroeste/sudeste, para proteger a fachada sul); o 

isolamento térmico; a evacuação das águas da chuva do teto (de curva convexa, com canais entre o inter-

valo central e os balanços sobre os grandes pórticos laterais) e a proteção contra animais (grelas evitando 

219 “[Le Corbusier] não dispôs o Secretariado paralelamente às montanhas. Ele acreditava que um monumento não 
deve ficar na frente do outro [...] O Secretariado é conhecido como a muralha limite do complexo” (SHARMA, 2009, 
p. 90; 101, tradução nossa). 
220 O skyline n. 2, presumivelmente desenhado em 25 de junho de 1951 (capítulo n. 4443; prancha n. C5; FLC 05144) 
ilustra a versão “torre” do Secretariado.
221 “O risco do projeto foi feito no final de 1951, segundo uma técnica de concepção doravante comprovada: o 
jovem arquiteto German [sic] Samper, que havia dois anos trabalhava no 35 rue de Sèvres, estabeleceu alguns 
croquis do seu patrão sobre a base de um organograma ... [para] um segundo projeto de quatro pranchas: plantas, 
cortes, fachadas e perspectivas. Trata-se de uma composição de volumes contidos dentro de um grande espaço 
de base quadrada, de 145 m de lado. Um grande hipostilo central é protegido ao norte e [...] por brise-soleils [...]” 
(PAPILLAULT, 2011, p. 286-287, tradução nossa).
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o ingresso de aves pelos dutos de ventilação). A única variação relevante entre ambas as pranchas é a 

forma, na planta da Lower House (160 deputados): uma espécie de ferradura, no primeiro caso, que se 

tornou mais parecida com um oval no segundo (assim foi publicada na Œuvre Complète). O contorno 

proposto para a Upper House, em contraste com o recinto inferior, parece com um hexágono. Ambos os 

esquemas ecoavam a ideia de uma sinuosa câmara alta como miolo da composição e foco das atividades, 

rodeada por um sala de passos perdidos, por sua vez inscrita no perímetro quadrado do prédio. Tratar-se-ia, 

segundo Papillault (2011, p. 285-286), de uma tentativa de retorno ao partido para o Palácio dos Soviets de 

Le Corbusier (1939), cuja sala principal, com capacidade para 15.000 pessoas, iria se justapor a um teatro 

para 6.500 espetadores. Samper voltou a refletir nessa questão dois dias depois, desta vez usando como 

base a planta e os cortes da Câmara Alta, em forma de ferradura (FLC 02994). Graças a esses desenhos, 

possuímos dados mais precisos das dimensões provisórias da Assembleia: o volume principal teria 110 

m de lado e 20 m de altura (12.100 m2 de superfície apenas na primeira planta). Por sua vez, a altura das 

câmaras seria de 9 m. No pequeno risco da seção, percebe-se a sutil estratégia de acesso: uma passarela 

levemente inclinada sobre o espelho d’água que separa o prédio da grande esplanada.

A estratégia se confirmava em um intricado organograma do projeto; um collage no qual o colom-

biano analisou as proporções e relações entre os diferentes espaços requisitados pelo programa (sem 

data, FLC 03325, invés). Existem outros dois organogramas coloridos assinados por Samper, muito mais 

limpos do que seu predecessor – via pública em amarelo, circulações em vermelho; câmaras em azul –, 

datados de 5 de outubro de 1951 (FLC 03731D e E). Praticamente iguais, ambos os esquemas de funcio-

namento também estão ilustrados por duas seções pelas Upper e Lower Houses. O “Leão” tinha entrado 

plenamente em ação para a formulação do primeiro anteprojeto da Assembleia com o estudo abstrato 

das superfícies, datado de 13 de setembro (FLC 02894): uma ferramenta de análise que se tornaria típica 

do ateliê, especialmente para projetos subsequentes em Chandigarh. Mas os cálculos de Samper não 

pararam nesse momento: mais uma prancha, de 22 de setembro (FLC 03731B e C222), ilustrava com pre-

cisão as áreas e formas da planta, não apenas das câmaras (1.200 m2 para a Upper House e para a Lower 

House), mas dos escritórios para oficiais veteranos –1.100 m2 ; pessoal administrativo – 1.650 m2 –; es-

tâncias do primeiro ministro – 1.100 m2 – e quartos técnicos no subsolo – 2.200 m2). Os cálculos também 

incluíam a superfície para as circulações. Entre o grupo de pranchas de Samper em setembro de 1951, a 

n. 18 corresponde às três fachadas publicadas no quinto volume da Œuvre Complète: a dos escritórios, 

a da entrada principal e as laterais, que seriam idênticas, com dois muros reticulares com transparências, 

permeando visualmente o interior dos escritórios (FLC 02990).

No mês seguinte, Samper redesenhou as seções, em uma escala mais detalhada, junto a cálculos e riscos, 

na planta, da rampa e do espelho d’água prévios ao acesso (8 de outubro; FLC 03017), bem como um lance 

das três arcadas superpostas à fachada principal. No dia seguinte, elaborou uma versão mais sofisticada 

222 Mesmo desenho sem cores e assinado em 25 de setembro de 1951, em FLC 03224.
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dos mesmos desenhos (FLC 03015), todos na mesma escala. Em 10 de outubro, a proposta experimentou 

transformações importantes não somente nas formas das câmaras, mas na resposta para a cobertura 

(agora completamente plana), como evidenciado pelas lâminas FLC 02992 (lápis preto) e FLC 02993 (em 

cores; Fig. 210). Na planta do segundo nível, percebe-se uma câmara baixa menor, praticamente do mes-

mo tamanho da maior, cuja forma tornou-se quase triangular. Duas trilhas sinuosas comunicariam o interior 

com as rampas externas. 

Figura 210: Esboços da planta do térreo e da seção longitudinal da 
Assembleia, 1951.

Fonte: Germán Samper (FLC 02993).

Sobre esse partido, Samper produziu as pranchas n. 4357 e n. 4358, na pouco usual escala 1:400 (24 de 

outubro de 1951). Essas correspondem justamente às plantas e cortes incluídos na Œuvre Complète, 

com versões em monocromáticas e coloridas, para ambos os casos223. A prancha n. 4358 (FLC 03019; FLC 

03226), também exibe as três fachadas desenhadas em setembro. Pela primeira vez, vemos uma planta do 

térreo (n. 4357; FLC 03103; FLC 03016): enquanto a Câmara Alta tocaria o chão desse patamar, a câmara 

menor “flutuaria”, restringindo o seu contato a dois segmentos do muro curvo que delimita seu contorno. Na 

parte baixa da planta, aparecem três seções da Assembleia: a primeira pela Upper House; a segunda pela 

Lower House, reiterando sua condição flutuante sobre o térreo, e a última por ambas as câmaras (um corte 

“transversal”, termo não muito apropriado para um edifício de planta quadrada). Nessa seção, percebem-se 

223 “No oeste, uma espessura de escritórios permite a junção do prédio. O hall se abre para o leste através de um 
pórtico também nomeado ‘loggia da entrada’. Ao interior desse vestíbulo, as colunas da Lower House, grande sala 
dos deputados, e da Upper House, sala de senadores, agora se apoiam de manera autônoma no grande hall, o 
‘Forum’” (PAPILLAULT, 2011, p. 287, tradução nossa).
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tímidas marquises sobre as fachadas dos escritórios, caracterizadas pela presença de brise-soleils. A con-

tribuição do “Leão” se encerrava, na mesma data, com a produção da prancha n. 4359 (FLC 03020; FLC 

03102): um corte “longitudinal” em escala 1:200, com destaque às galerias por baixo das marquises em 

balanço; aos sistemas de iluminação zenital (claraboias na cobertura convexa; criação de um nível técnico 

entre o forro e esse teto) e à evacuação das águas pluviais através de canais (imensos, a julgar pelas 

figuras humanas desenhadas).  

De volta à concepção geral do Capitol, Samper comparou a superfície construída dos prédios que 

configurariam a esplanada, em FLC 03731 (invés). Com base no esquema n. 4338, ele também redesenhou 

o skyline n. 2, em 25 de outubro de 1951 (n. 4361; FLC 05143), incluindo uma seção detalhada do Secreta-

riado. Possui a mesma nomenclatura e data que designam a primeira versão da planta colorida do Capitol 

feita por Samper (“C7”, FLC 05141; “C10”, FLC 05142): desta vez, a sucessão das áreas de vegetação, das 

zonas duras menos convencionais e dos espelhos d’água retangulares, se reconhece com clareza. 

Os estudos continuaram até maio de 1952, quando o colombiano delineou a série n. 4445, em escala 

1:1.000. Com certeza, influenciou-se pelas últimas constatações in situ de Le Corbusier, que permaneceu 

na capital do Panjabe entre março e abril desse ano224. No interim, mais duas versões foram estudadas 

para a planta: na prancha “C11” (FLC 05135), Samper lançou mão de recortes de papel azul para ressaltar 

os principais prédios do Capitol exceto o Raj Bhavan, enquanto traçou as áreas abertas em lápis de cor, 

resultando em uma prancha com uma espécie de collage. Sua legenda, redigida à mão por Le Corbusier, 

diz: “a ser atualizado imediatamente em Paris. Em 17 e 18 nov. [sic] Os prédios foram substituídos pelas 

dimensões desse plano, comprovadas como boas” (tradução nossa). A planta “C12” (FLC 05136), de 19 de 

dezembro de 1951, possui linhas mais precisas, embora desapareça o Palácio do Governador. Enfatiza-se 

o percurso pedestre no eixo sul-oeste/norte-leste.

Um erro nos códigos do dossiê Jaoul obrigou a renumeração da série dos perfis, agora intitulada n. 

4776. A essa pertencem, além de uma pequena perspectiva do Raj Bhavan, novas silhuetas de Samper, 

em 22 de fevereiro de 1952: a primeira, “C8” (FLC 05134)225, uma pequena e simples perspectiva externa 

do Palácio do Governador; a segunda, “C13” (FLC 05137), o novo esquema do Secretariado, de 36 m de 

altura, possui cores. No que diz respeito aos desenhos de maio (sem data especificada), o colombiano 

indicou novas zonas arborizadas e acidentes topográficos (FLC 05152). A matriz perfeita de retângulos 

quebrou-se, privilegiando uma esplanada trapezoidal no preâmbulo à Assembleia. Outra mudança funda-

mental está na rotação de 90o da barra do Secretariado, agora orientada em sentido norte-leste/sul-oeste. 

Em 28 de maio, apareceram duas novas versões da prancha n. 4445226: a segunda dessas (“C19”) indica a 

disposição das zonas de vegetação, com cor verde, e dos corpos d’água, em azul (FLC 05149; FLC 05151). 

224 Sobre essa viagem e sua repercussão no plano n. 4445, Cf. FUERTES PÉREZ, Pere. CHAND LC 4445 CAPITOL. El 
tercer viaje de Le Corbusier a Chandigarh, marzo-abril 1952. Viajes y traslaciones, n. 3, p. 118-135, 2010.
225 Também publicada na p.123 do volume n. V da Œuvre Complète (1946-1952).
226 Esse registro não corresponde à descrição do Livre Noir, “JA maison b escalier”, firmada por Lemarchand em 28 
de maio de 1952.
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Tratam-se de aspectos que tinham sido estudados em 3 de maio de 1952, na prancha “C17” (FLC 05139 e 

heliografia FLC 05150; Fig. 211). Em uma nota à l’attention de Samper et Doshi de 1 de julho de 1952 (FLC 

P1-12-222), Le Corbusier exigiu encaminhar a Mr. Jawaharlal Nehru, o primeiro ministro do Panjabe, três 

cópias desses planos do Capitol, junto com riscos corbusianos tirados dos seus sketchbooks, bem como 

as últimas versões no dossiê do Secretariado. Dez dias depois, o plano foi encaminhado a Pierre Jeanneret 

(FLC G2-13-36 F). 

Um último envio aconteceu em 11 de março de 1953, quando o franco-suíço expressou ao seu pupi-

lo colombiano a necessidade urgente de enviar à Índia fotos dos planos do Capitol, da Mão Aberta (que já 

aparecia nos perfis do Capitol), da High Court e do Secretariado (FLC P2-11-358). Justamente, uma planta 

intitulada por Samper como “Montagnes Artificielles”227, com data de 9 de setembro de 1953 (FLC 05155) 

apresenta alterações em relação à prancha n. 4445: enxergam-se versões atualizadas desses prédios, 

bem como modificações no espaço público do Capitol e a criação de novas áreas verdes.

Figura 211: Prancha C17, esboço da planta geral do Capitol, 1952. Fonte: Germán Samper (FLC 05139).

227 “[…] precedido por inúmeros estudos, como o plano FLC 5152, de 5 de junho de 1952 [162, segundo BROOKS, 
1982]. Le Corbusier desenha, à mão, um conjunto de morros redondeados contemplando a planta, modificada 
com antecedência por Samper, com colinas piramidais da esplanada retangular, entre essas, aquela no centro da 
esplanada. Sobre esse mesmo plano, Le Corbusier inverte a posição da fossa da Mão Aberta, inicialmente disposta 
por fora do limite exterior, de 400 m” (FUERTES, 2006, p. 235, tradução nossa). 
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Por outro lado, em relação ao Raj Bhavan, que coordenou o venezuelano Augusto Tobito, mas que não foi 

executado, o acervo da FLC possui, pelo menos, dois documentos assinados por Samper228: o primeiro, de 

4 de abril de 1951 (FLC 04354), ilustra o diagrama conceitual de funcionamento do programa, isto é os 

fluxos das diferentes atividades exigidas e diferenciadas pelo colombiano com cores: roxo para o público 

e ao pessoal ligado aos escritórios; azul para as cerimônias; vermelho para as dependências de serviços 

(com destaque à cozinha); amarelo para os hóspedes e verde para a residência privada do governador. A 

segunda evidência corresponde a um estudo de superfícies mínimas necessárias para cada uma das áreas 

estabelecidas pelo programa que aprofundaremos ao nos ocupar do caso de Tobito (18 de setembro desse 

mesmo ano), organizadas em andares independentes dependendo do grau de privacidade demandado (FLC 

04156A; Fig. 212): na parte mais alta dos apartamentos privados (1.324 m2), seguidos pelos quartos dos 

hóspedes (750 m2), escritórios (900 m2), salas de cerimônias (1.980 m2) e serviços no subsolo (625 m2). 

Figura 212: Raj Bhavan, estudo de superfícies mínimas necessárias, 1952. Fonte: Germán Samper (FLC 04156A).

228 Além disso, testemunha da participação de Samper no Raj Bhavan o seguinte depoimento de Doshi (In: 
SAMPER, Diego, 2011, p. 15, tradução nossa): “Lembro como Le Corbusier nos ensinou a ver várias configurações, 
desenhadas em diagramas e volumes – especialmente no Palácio do Governo, desenhado por Germán – em uma 
das mais memoráveis peças arquitetônicas”. 
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A primeira fase da concepção da Mão Aberta, um dos monumentos para a Capital requisitado pelas autorida-

des indianas (apenas materializado em 1985), contou com uma pequena contribuição de Samper em 1953 

como comentado linhas acima, enquanto sua participação no desenvolvimento do Capitol se encerrava. Esta 

concerniu, principalmente, à elaboração de simples elevações frontais229 (ou seja, sul-oeste; prancha “4A”, 

FLC 05831; “4B”, FLC 05832; Fig. 213), a lápis, que ilustram o grande quadro e a “coroa” (substituindo uma 

escultura corbusiana230), bem como a rampa, de um lado, e a escadaria, do outro, descendo até à Fossa da 

Consideração. A largura dos dispositivos de circulação vertical era anotada pelo colombiano no esquema 

da planta (“4C”), de 6 de março de 1953 (FLC 05833). Uma versão da véspera ilustrava proporções mais 

alongadas (FLC 05835). A mão propriamente dita é reconhecível em uma seção transversal que Samper 

fez nessa mesma data (corte “4D”; FLC 05834), com ênfase na arquibancada em frente à escultura, cujas 

dimensões são detalhadas nos cortes FLC 05864 e FLC 05865, de 5 e 9 de março. Dois dias depois, Le 

Corbusier pediu a Samper para enviar esses riscos ao diretor de The Architectural Review, junto com os 

planos do Capitol, uma fachada do Secretariado e outra do Supremo Tribunal (FLC P2-11-368).

Figura 213: Mão Aberta Chandigarh, esboço elevação frontal, 1953. Fonte: Germán Samper (FLC 05832).

229 Os registros do Livre Noir indicam que existe uma prancha oficial (ainda não encontrada) assinada por Samper, 
a n. 4696, ilustrando o corte da Fossa da Consideração que, com certeza, foi elaborada a partir desses esboços. 
De fato, na sua caderneta H31 (LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 3, p. 22), Le Corbusier mencionou essa 
prancha, junto a um esquema em elevação do monumento da Mão Aberta, comentando: “as cotas são segundo 
Samper, 10 de maio de 1953” (tradução nossa).
230 “A 'Mão Aberta’ é uma ideia nascida em Paris [...] Um primeiro croqui apareceu espontaneamente – uma espécie 
de concha flutuando sobre o horizonte: mas os dedos separados mostram uma mão aberta como um vasto caracol. 
[...] no ano seguinte, em um hotel da Cordilheira dos Andes, a ideia voltou, tomando uma forma diferente: não mais 
um caracol mas uma tela, uma silhueta” (LE CORBUSIER, 1952, v. 5, p. 154, tradução nossa).

INGRID 
QUINTANA GUERRERO408



Para essa data, o colaborador tinha delineado algumas elevações complementárias da High Court – o 
primeiro prédio a ser aberto ao público no Capitol – anteriores às que Pérez Chanis aponta para o mesmo 
dossiê, de fevereiro de 1952231: tratam-se das fachadas posterior (sucessão rigorosa de quadrados duplos 
inspirada no Modulor; prancha n. 4375; FLC 04674; FLC 04521A e B; FLC 05029) –, lateral sul-oeste (n. 
4377; FLC 05030, FLC 04558) e lateral norte-leste (n. 4378; FLC 04556), desenhadas pelo colombiano em 
escala 1 cm/m, entre 18 e 19 de janeiro desse mesmo ano. O primeiro caso ilustra a caraterística da ar-
cada superior do Supremo Tribunal, rematada por um pórtico monumental de acesso (perceptível tanto na 
fachada norte quanto na sul) que se apoiaria sobre três gigantescos pilares coloridos. Outrora reservados 
às pequenas paredes das loggias nas unités francesas, a intensa policromia já impregnava os elementos 
monumentais da arquitetura corbusiana institucional232. Em compensação, e como no caso da Assembleia, 
as fachadas laterais ou pignons eram quase idênticas e mostravam-se herméticas, monocromáticas. Em 
20 de junho de 1952, Le Corbusier redigiu uma nota à l’attention de Samper e Maisonnier que, na verdade, 
era um extrato de uma carta de Pierre Jeanneret indagando sobre informações faltantes nos desenhos dos 
vitrais do Supremo Tribunal233. Daí que surgissem estudos como aquele do pan-de-verre na varanda (FLC 

04657), datado em 2 de fevereiro do ano seguinte. 

Quase um semestre mais tarde, em 15 de junho de 1953, Le Corbusier riscou para o colombiano uma 

axonometria de um muro de arrimo, junto à legenda “em Paris fazer o perfil interno do retaining wall” 

(FLC 29038B, tradução nossa). Publicado no volume n. VI da Œuvre Complète (1957) como um fato 

construído, o Palácio da Justiça pousa sobre um pedestal, por sua vez rodeado pelos espelhos d’água. 

As ilustrações que, no livro, acompanham o dossiê, permitem pensar que a contenção representada pelo 

mestre é aquela que configura a aresta sul da plataforma, criando o nível n. 1 – o acesso pela esplanada 

estaria localizado no andar n. 2. Mais dos esquemas da seção transversal pela parte mais larga do volume 

(asa leste da “L”, em balanço, do lado sul do prédio), em escala 1:100, afirmam essa condição: tratam-se 

das pranchas n. 4777 (FLC 04764) e n. 4778 (FLC 04768), desenhadas por Samper em 11 de julho de 

231 “Os primeiros esboços mostram que Le Corbusier tinha a ‘forma final’ na sua mente, em uma etapa muito 
prematura, como para outros edifícios do Capitol e que tudo o que ele tinha para fazer era desenvolver as nuances. 
No Capitol, em particular, é muito chocante a forma dos edifícios, às vezes, encontrada através da ideia. Não é 
o processo contínuo de gênese que está na frente, isto é, o desenvolvimento permanente [...] mas a inspiração 
que, espontaneamente, é vista como correta e apropriada. Supreendentemente, Le Corbusier confia em sua 
inspiração para submeter o que não é subjetivo para uma mudança maior. Ele confere um peso enorme para a 
ideia espontaneamente congelada [...]. A heterogeneidade resultante não faz com que a fachada se desintegre, 
mas facilmente pode dar a impressão de que os elementos competem entre eles” (KLAUS-PETER, 2005, p. 133, 
tradução nossa). 
232 “Enquanto o prédio era executado, Le Corbusier perguntou a todos os seus colaboradores se concordavam com 
as cores nos três grandes pilares. À unanimidade, os arquitetos e engenheiros responderam negativamente: as 
formas em si revestiam uma majestade tal que sua adição criaria uma fonte de distração inútil. Le Corbusier escutou 
com atenção. No entanto, dia após dia, continuou fazendo a mesma pergunta [...] Como de costume, sua decisão 
foi determinada pela sua intuição e por uma fonte de inspiração imprecisa” (FOX WEBER apud TOUCHALEAUME, 
2010, p. 148, tradução nossa). 
233 “Nas janelas da Alta Corte e nos pequenos pátios, você não indica nenhuma abrindo. É a sua ideia definitiva? 
Em princípio, todas as portas são lisas (em madeira) ou haverá algumas portas especializadas [...] Para o solo, 
decidimos que todos os isolamentos e os lugares públicos serão empedrados: passos perdidos, escadas, Grande 
Pátio e Pátios Pequenos, separações, etc... As câmaras dos juízes, quase com certeza, recebem os tapetes sobre 
todas as superfícies, que podem ser em parquet ou em cimento (idem para os escritórios) [...]” (FLC P2-11-355, 
tradução nossa, grifo do autor).

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 409



Figura 214: Prancha n. 4777, corte transversal do Supremo Tribunal, 
esquema de ventilação, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 04764).

1953. A primeira dessas explica o sistema de ventilação natural, que lançaria mão de um grande duto en-

tre o Pequeno Tribunal, de altura tripla, e as instâncias do juiz. Sobressai um volume central, sem penetrar 

o pesado guarda-sol “em borboleta”, mas flutuando sobre o prisma (Fig. 214). O duto evacuaria o ar quente 

de todos os pisos, exceto do térreo (que acolhe a central frigorífica, detalhada na prancha n. 4779234), para o 

exterior. Por sua vez, a prancha n. 4778 sintetizava o sistema de ventilação artificial do Pequeno Tribunal, 

introduzindo o ar por um segundo duto, esfriado mediante um sistema de ar condicionado alinhado com 

a cobertura da instância do juiz e repartido tanto nessa sala quanto no tribunal menor. O ar voltaria às 

salas mediante um dispositivo que o esfriaria novamente, em um processo cíclico que consolida o prédio 

como machine climatique.

234 Segundo o Livre Noir, o plano n. 4779 foi desenhado por Balkrishna Doshi e Samper em 17 de julho de 1953. 
Porém, ainda não conseguimos determinar a localização ou prevalência desse documento. Outras pranchas do 
dossiê CHAND HIGH COURT não encontradas, e presumivelmente assinadas pelo colombiano nessa mesma data, 
são as n. 4780 (“Ventilation naturelle et artificielle coupe longitudinale”); n. 4781 (“Ventilation artificielle petites 
courts coupe transversale”). Mesma situação do desenho n. 4335 (“Haute Cour, les plans”), assinado por Samper 
em 4 de maio de 1951. Papillault (2010, p. 272) refere-se a esse último item, em relação à charrette que também 
teria contado com a participação de Salmona e cujos planos ainda não conseguimos localizar. Por fim, o Livre 
Noir registra a elaboração, por parte de Samper, da prancha n. 4430, em 4 de maio de 1952 (“Capitol, côtes 
d'écartements de l'assemblée et Haute Cour”; GS3007), encaminhado a Jane Drew, segundo lista escrita pela 
secretária no dia seguinte.
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Coordenando o Secretariado 

Em 29 de janeiro de 1952, Le Corbusier redigiu uma nota para todos seus colaboradores, reclamando pela 
ausência de relatórios semanais referentes aos projetos de Chandigarh (FLC P2-11-357). Como resposta à 
petição, três dias depois, Samper elaborou um rapport das atividades relacionadas ao projeto para o Se-
cretariado, incluindo as últimas decisões sobre os estudos técnicos, a organização geral do prédio e suas 
considerações estéticas (GSB3003). Esse documento revela a ação do “Leão” como chefe de estudos para 
o “Edifício dos Ministérios” – tarefa que constituiu seu clímax no ateliê – supervisando as atividades de 
colegas como Kim235, Duhart, Peña e Doshi. Inaugurado em 1958, o prédio de 254 m de comprimento acol-
he os escritórios de 9 secretarias, além de áreas de lazer no terraço-jardim, recebendo aproximadamente 
3.000 trabalhadores por dia. Com sua nova posição, novos desafios vieram para Samper, especialmente 
no que tange ao relacionamento – e consequentes pressões – com empreiteiros e fornecedores, como 
evidenciado por inúmera correspondência. Mas Samper também encarou a tomada de decisões técnicas 
relativas à proteção solar, à ventilação mecânica236 e, principalmente, aos diferentes subcapítulos do sis-
tema estrutural: juntas de dilatação, estabilidade transversal e longitudinal, etc. Aprofundaremos esses 
temas linhas abaixo.

O Secretariado é possivelmente um dos dossiês corbusianos hoje melhor documentados, junto ao 
Carpenter Center e ao Hospital de Veneza (abordados no capítulo dedicado a Guillermo Jullian). Contraria-
mente a esses dois exemplos e à contribuição do chileno, Samper apenas é mencionado nas monografias 
dedicadas a Chandigarh, apesar da quantidade de planos assinados ou vistoriados por ele (ao redor de 
220). A quantidade de correspondência que cita o nome do colombiano conservada nos arquivos da FLC 
e no acervo pessoal do arquiteto, incluindo uma caderneta do colaborador exclusivamente consagrada ao 
dossiê CHAND ASS (GS8), acentuam a necessidade de aprofundar sua participação. Como no caso das 
Maisons Jaoul, o carnet possui um sumário das diferentes fases na evolução da proposta (GS80002), com 
nomenclaturas atribuídas pelo próprio Samper:

1. Decisão de transformar o arranha-céu em um prédio longitudinal: Desse passo, comentado em relação 
ao skyline e motivado pelo respeito ao Himalaia e por uma solicitude do engenheiro Thapar – temeroso do 
partido estrutural preliminar (PAPILLAULT, 2011, p. 279) –, dá conta a elevação “N1”, de 25 de setembro 
de 1951, na qual se exibe uma torre inspirada no arranha-céu cartesiano do projeto B para Alger, com 26 
andares divididos em 9 grupos de três pavimentos (GS8005/GS8005.1; Fig. 215). Tratam-se de duas folhas 
dobradas ao interior do caderno, com cálculos de superfície e esquemas no corte e na fachada. Tanto a maior 
eficiência do esquema alongado (segundo as duas páginas seguintes) quanto sua fusão com o horizonte cir-
cundante, influíram, com certeza, na adoção definitiva do segundo partido, frustrando as ambições de Nehru. 

235 "Ao longo dos dois primeiros períodos nos quais pode ser dividida a maioria dos trabalhos para o projeto [do 
Secretariado], [Samper] trabalha em colaboração com Jacques Mériot e Chung-up [sic], com os quais também 
assina uma tabela a quatro mãos: desenhada em escala 1:50 e prepara vários detalhes na seção [...]. Em julho, 
no segundo período de produção significativa, é novamente o único a cuidar do projeto. Ao deixar o estúdio, é 
substituído por Chung-up [sic]" (LEONE, 2013, p. 97, tradução nossa).
236 Na carta encaminhada a um senhor Denis em 11 de fevereiro de 1953 (FLC P1-10-290), Samper orçou um 
sistema de ventilação tipo, expresso no corte n. 4565 (assinado na véspera por Maisonnier) com oito peças de 2,26 
x 2,26 x 2,26 m (as dimensões do Brevet).
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Figura 215: Secretariado de Chandigarh, elevação “N1”, 1951. Fonte: acervo particular Germán Samper (GS8005/GS8005.1).

Apesar do inusitado e, aparentemente, desmesurado comprimento do esquema (quase 300 m, segundo 

as lembranças de Samper!), estratégias como a disposição de volumes externos de circulações e a pre-

matura singularização da fachada para o gabinete do Governador quebrariam essa percepção de despro-

porção, em relação aos outros prédios do Capitol (PAPILLAULT, 2002, p. 92). Cinco dias antes, o coorde-

Figura 216: Secretariado de Chandigarh, perspectiva do Hall de ministros, 
1951.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS8061).

INGRID 
QUINTANA GUERRERO412



nador do projeto tinha riscado o contorno básico da planta, que se repetiria em 20 andares, até completar 

45.000 m2 de superfície (FLC 02652). Surpreende que, em uma etapa incipiente (25 de setembro de 1950), 

Samper já tivesse delineado diferentes perspectivas daquilo que parece ser as salas dos ministros (o ano 

seria um erro de escritura de Samper?; GS8061, Fig. 216). Um dos principais problemas desse espaço era 

o “resíduo” entre o brise-soleil237 e o pilar, visível em uma perspectiva desenhada por Samper em 23 de 

setembro de 1951 (GS8060). Entre os outros desenhos desse mesmo mês, incluem-se quatro vistas, em 

diferentes ângulos, da “escalier des ministres”, em ferradura, que ficaria no meio de dois pilares (“n. 181”, 

FLC 03763238; “n. 187”, FLC 03766239; “n. 188”, FLC 03764240). Diminutos rascunhos da planta e da ele-

vação, completavam a proposta (GS8122). Em 30 de setembro, junto a um novo esboço da planta geral do 

prédio, Samper desenhou uma perspectiva externa ao nível do pedestre que ressalta a fluidez espacial no 

térreo, permeando os seus pilotis (compassada pela sequência de brises nos andares superiores; GS8099, 

Fig. 217). Do lado, um comentário do colaborador revelava a necessidade de instalar véus nos postigos.

Figura 217: Secretariado de Chandigarh, “Estudo dos Pilotis”, 1951. Fonte: Germán Samper (GS8099).

237 "[…] o brise-soleil, além de ser um dispositivo técnico, introduz um novo elemento arquitetônico: uma parede 
grossa e permeável, cuja profundidade e subdivisões forneceram à fachada a morfologia e expressão edilícia 
perdida pela eliminação da janela e a pilastra. Portanto, esse processo deve ser enxergado como um passo na 
direção da tradição monumental, que permitiu a transformação da lâmina [...] como no Secretariado ou como em 
Chandigarh em uma forma monumental, cuja superfície podia ser manipulada, criando uma hierarquia de escalas, 
proporcional tanto ao ente humano, quanto ao prédio como conjunto" (CORRÊA; ANZOLCH; PEDROTTI, 2015, p. 
1502, tradução nossa).
238 Coincide com GS8106 (em cores).
239 Coincide com GS8104 (em cores).
240 Coincide com GS8105 (em cores) e GS8092.
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A participação do “Leão” no dossiê do Secretariado durante o restante de 1951 foi escassa, limitando-se 

ao traço das plantas e dos cortes, além de um novo risco colorido para o perfil do Capitol (fachada geral 

sul), com a elevação definitiva do Secretariado (n. 7; FLC 02643). Destaca-se a elaboração de um risco da 

grille climatique em 21 de dezembro (n. 6; FLC 02642), com pequenos esquemas, na abscissa, das con-

dições existentes (descritas pelos itens da ordenada: sol, luz, temperatura, ventilação, chuva, umidade), 

das condições ideais e das estratégias arquitetônicas a serem adotadas (esquema em corte de um andar 

tipo, ilustrando o sistema de brises nas loggias). A minúscula elevação corresponde a um detalhe do corte 

transversal, desenhado com dez dias de antecedência (n. 4; FLC 02854), junto a pequenos rascunhos da 

planta tipo e da fachada principal. 

Além das questões solares, o propósito do projeto era elevado: revolucionar o prédio moderno administrati-

vo. "O Secretariado estava entre os primeiros edifícios concebidos como um 'prédio saudável', cuidando com 

atenção a iluminação natural, a ventilação e a eficiência organizacional" (CORRÊA; ANZOLCH; PEDROTTI, 

2015, p. 1495, tradução nossa). O colombiano teria que meditar em um sistema estrutural que conferisse 

total liberdade para administrar o espaço interior. A primeira tentativa por parte de Samper para configurar 

esse espaço – um corredor central estreito e contínuo pelo eixo longitudinal do edifício, mais um miolo de 

serviços – apareceu na prancha n. 3 (FLC 02651), de novembro de 1951. No desenho, reconhecem-se duas 

massas justapostas ao grande retângulo que configura o bloco, volumes confinando duas escadas externas, 

que se percebem melhor em versões mais precisas da planta tipo e da elevação posterior, também desen-

hadas em 20 de novembro (n. 5; FLC 02641). Com base no risco FLC 03356, o colombiano desenhou uma 

versão mais sofisticada dessa prancha, em 23 de janeiro de 1952 (n. 12; FLC 03303).

Uma parte do ponto n. 2 do sumário de atividades registrado por Samper, no começo do seu ca-

derno, referia-se ao questionário elaborado para as autoridades indianas, a ser aplicado durante a visita 

ao terreno de Le Corbusier. Daí surgiria o primeiro programa e alguns esquemas climáticos. De fato, em 

novembro de 1952, o prédio seria denominado pelo arquiteto como “bâtiment prototype d’immeuble de bu-

reaux pour climat violent” (PAPILLAULT, 2011, p. 281). A ação de Samper para o Secretariado, no primeiro 

trimestre de 1952, concentrou-se no mês de janeiro, continuando com o estudo da incidência solar pelo 

lado sul-leste241 (n. 10; FLC 02646) e, consequentemente, com sua aplicação nas fachadas longitudinais 

(n. 8; FLC 02644). Isto a partir de um risco da elevação principal traçado quatro dias antes no caderno do 

colombiano (GS8131), no qual se detalhava a composição dos panos de vidro na parte do volume reserva-

da para os escritórios dos ministros (“ministres I”). Na mesma data, Samper desenhou uma versão mais 

elaborada das fachadas e da planta, na prancha n. “8” (FLC 02645).

241 Com cores diferentes, Samper desenhou uma segunda versão desse plano em 29 de janeiro de 1952 (FLC 03311). 
Do lado da seção transversal, o colaborador concluiu: “A loggia 226 mais o brise-soleil indicados no plano não são 
insuficientes para parar o sol entre às 9 horas da manhã e à tarde. Os dispositivos especiais serão necessários para 
parar o sol entre às 16 e às 17h” (tradução nossa).  
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Segundo cálculos posteriores (GS8138), ao todo, quatro tipos de pan-de-verre foram considerados para 

essas salas, obedecendo à série azul do Modulor. O colombiano fez uma diminuta perspectiva externa das 

loggias junto à sua seção transversal, desenhada em uma escala maior, para exibir brises eficientes a partir 

das 10h (n. 11; FLC 02856; FLC 03436). Tratava-se do primeiro desenho de Samper para o Secretariado 

oficialmente registrado no Livre Noir (n. 4368). Na planta esboçada na mesma prancha, bem como na n. 

15 (FLC 03307), considerava-se a inclusão de rampas externas em “V”, a ambos os lados da edificação, 

substituindo os dois volumes das escadas de evacuação242. Na parte norte do terreno, um cubo isolado 

seria destinado à realização de conferências. Em 1987, com motivo do centenário do mestre, o “Leão” 

redigiria algumas linhas lembrando dessa etapa específica do trabalho (1987, p. 62-63, tradução nossa):

Levou-me ano e meio trasladar ao papel as ideias exprimidas por Le Corbusier no 
seu pequeno caderno de esboços. O prédio estava configurado por 6 blocos acopla-
dos formando um grande conjunto. No meio, com proporção áurea, encontrava-se 
o setor destinado à concentração linear dos gabinetes ministeriais. Do primeiro mo-
mento, Le Corbusier definiu o princípio geral: esse teria uma fachada uniforme, ex-
cetuando o setor de ministros, cuja importância queria ressaltar ao quebrar a ordem 
geométrica em relação ao restante (ver a prancha n. 15: correções de Le Corbusier 
sobre o desenho do autor).

O sistema geral de circulações era estudado concomitantemente, nos esboços coloridos das plantas n. 

13 (FLC 03304) e n. 14 (FLC 03306) que, além dessas rampas na fachada243, introduzem caixas dos eleva-

dores (confinados por pilotis, na asa leste do prédio) e o sistema estrutural no térreo, voiles (“véus”, em 

francês, palavra usada por Le Corbusier para denominar os panos estruturais de concreto) e pilotis244. Após 

isso, Samper procedeu ao estudo independente, das principais dependências do edifício, entre essas os 

escritórios dos ministros (n. 13; FLC 03305), com esquemas de duas plantas e da fachada (a última com a 

presença de abóbadas). Trata-se do mesmo partido desenhado no dia seguinte, na prancha n. 12. 

242 Em 20 de dezembro de 1951, no seu caderno, Samper desenhou dois croquis da fachada leste e da planta sob 
esse mesmo partido, segundo ele os primeiros para determinar elementos essenciais, junto a crítica: “A subdivisão 
não é boa [...] em uma primeira tentativa, pensamos em um quadrado para o bloco dos ministros que foi mantido 
até o final. A distribuição dos ministros não concorda em nada com o programa. Então, perda absoluta de tempo!” 
(GS8010, tradução nossa).
243 Le Corbusier insistia na inclusão das rampas externas, apesar da oposição das autoridades indianas e de Jane 
Drew por conta dos fatores climáticos, pois ninguém aguentaria subir, no calor do dia em Chandigarh. 
244 “O exemplo do Secretariado é revelador: os pilotis, presentes no primeiro desenho sobre uma pequena parte do 
prédio, desaparecem quase por completo” (PAPILLAULT, 2002, p. 91, tradução nossa).

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 415



Figura 218: Secretariado de Chandigarh, esboço para a planta n. “4996”, 
1952.

Fonte: Germán Samper (GS8015).

Figura 219: Secretariado de Chandigarh, esboço Circulação Horizontal, 
"n. 4996”, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8017).
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Sob requisição de Le Corbusier, Samper entregou um relatório de atividades hebdomadárias em fevereiro 

de 1952. No que diz respeito às questões estruturais, ele determinou o espaçamento dos pilares (modifi-

cação dos capítulos n. 4376 I e II). Como fato inusual, o registro não corresponde a um plano ou conjunto 

de planos, mas a um estudo consignado no caderno de Samper; um relatório de 8 páginas detalhando o 

trabalho dessa semana e das três seguintes (GS80012/GS80019). A partir de uma cópia de um croquis de 

Le Corbusier para o Capitol assinado em 14 de janeiro (GS80015; Fig. 218), que ainda exibia os dois volu-

mes das escadas externas, Samper fez um esquema dos estacionamentos justapostos à fachada norte do 

Secretariado – “III” –, e complementados pelas vagas para carros no subsolo (subcapítulo n. 4376 “VIII”245, 

a partir de um desenho de Le Corbusier de 24 de janeiro; GS80016). O item “VII” corresponde a um croquis 

colorido do térreo, que ilustra a conexão entre o sistema de circulação veicular e as circulações verticais 

(seis miolos de escadas e elevadores, mais duas rampas, cujas inclinações Samper estudou na véspera 

– FLC 03319). Contemplavam-se três momentos específicos: a chegada massiva de trabalhadores; os 

fluxos normais durantes as horas de expediente e a evacuação de todo o público do prédio em caso de 

urgência (item “V” descrito no ponto 2.2 do relatório; GS8019). Por fim, o subcapítulo n. 4376 (“IV”) exibe 

as diversas tipologias formuladas para os escritórios, servidos por corredores de 3 m de largo (ponto 2.3 

do informe) constituindo mais um estudo das superfícies exigidas no programa. Sobre esse tema, chama 

a atenção a sétima página do documento (GS8017; Fig. 219): a seção em axonometria de um pavimento 

tipo, detalhando a rua interna e o forro técnico. 

De volta ao relatório de 1 de fevereiro, no segundo ponto, o colombiano dava conta da modulação estru-

tural do prédio para os setores independentes, viabilizando a criação das juntas de dilatação; enquanto 

isso, no ponto 3, mencionava-se a realização de épures (desenhos de trabalho) para a Grille climatique, 

com um estudo oficial de brise-soleils na prancha n. 4368 (encaminhada a Chandigarh por Samper em 

21 de janeiro). Um último aspecto mencionado no relatório abordava a questão estética, considerando a 

implantação estratégica dos escritórios dos ministros e as primeiras tentativas para unificar a composição 

das fachadas do Capitol, a partir de estudos mais avançados da Assembleia, do Tribunal Supremo e da 

silhueta geral do Secretariado246.
Lembre-se que o colombiano tinha fornecido uma lista das etapas de desenvolvimento do Secre-

tariado durante a sua coordenação: o ponto n. 2 (redigido em 24 de abril de 1952; GS8022) descreve a 
ordem de execução dos primeiros planos. Esquemas sintéticos das quatro plantas, segundo a descrição 

245 A página GS8026 do caderno de Samper exibe outro rascunho n. 4376-III, preparatório para a prancha n. 4368 
(“coupe fondamentale”), de 21 de dezembro de 1951. Em GS8023, o colombiano explicou a resposta dessa seção a 
diferentes fatores climáticos, apontando às zonas servidas pelas ruas internas: no centro da circulação horizontal e 
nos extremos, recuos de condicionamento climático cooperariam com os vãos baixos, evacuando o ar mais denso.
246 O único registro do Secretariado assinado por Samper entre fevereiro e março, na FLC, é uma carta da sociedade 
anônima de Materiais de Construção sobre os planos n. 4368 (desenhado pelo colombiano); n. 4389; n. 4370 e n. 
4371 para o “étude des logis” (FLC P1-10-41). Os nomes de Samper e Xenakis aparecem na carta, com letra do 
próprio Corbusier. Por sua vez, no caderno, existe um trecho de seção transversal desenhado em 3 de março, que 
estuda os dutos e outros aspectos descritos pelo "Leão": “Uso da altura 3,66 no meio do prédio para a disposição 
de [...] canalizações, eletricidade, telefone, etc. [...] B C D E [...] Ficam espaços F que podem ser utilizados como 
depósito. É necessário prever sempre o passo do ar [...]“ (GS8176, tradução nossa).
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do relatório (níveis -1 e 0, andar tipo e terraço), acompanhavam o listado, além de dois cortes transversais 
pelos escritórios dos ministros e as quatro fachadas. Nessas, distingue-se o núcleo dos ministros como 
volume articulador de ambas as asas do prédio247. A produção de desenhos foi retomada em maio, com um 
rascunho da fachada longitudinal, em escala 1:200. Além de 18 lances da rampa externa, ascendendo até 
o último dos andares do prédio, essa fachada exibia umas massas, à maneira do terraço da Assembleia (o 
clube e sua rampa de acesso; a cobertura para a escada no bloco n. 4 – “n. 18”; FLC 02647). Desta vez, 
focava-se nas circulações internas e no bloco dos ministros, em uma planta mais precisa das escadas em 
forma de ferradura (aquela das primeiras perspectivas que Samper traçou em novembro de 1951; n. 18; 
FLC 03285) e três elevadores, que serviam aos escritórios dos ministros, bem como escadas em espiral 
ao interior das repartições. A escadaria “nobre” era estudada por Samper em 19 desse mês, mediante um 
corte detalhando os degraus de dois lances típicos (FLC 02782A). Dois mais riscos coloridos da fachada 
completaram a série, em 20 de maio, coroados por uma “bandeja” (ou chapéu) similar à cobertura do 
pórtico da Assembleia ou ao teto do basarti248, no Raj Bhavan (tema abordado dentro do estágio de Au-
gusto Tobito) – e da seção transversal. Nesses, consideravam-se somente dois andares para as salas de 

ministros, de altura dupla, intermediados por dois pavimentos simples.  

Algumas mudanças do bloco apresentaram-se nos desenhos detalhados em 26 de maio, baseados na 
planta que o colombiano riscou na véspera (fluxos de circulação; salas do assistente e de dois ministros; 
hall de distribuição projetado sobre a fachada principal. FLC 03292). Segundo o próprio Samper (1987, 
p. 62), criaram-se dois tipos de gabinete ministerial, de altura dupla, um “entrante” e outro “saliente”, 
alternados nas fachadas. Sobre corte transversal n. 23, em escala 1:100 (FLC 03286) e sobre as plantas 
FLC 03202 e FLC 03203, dispunham-se as salas dos assistentes, à maneira de varandas em balanço. O 
corredor central ficaria aberto sobre o vestíbulo público, nos níveis intermediários. Le Corbusier revisou o 
esquema da fachada sul, eliminando as abóbadas do lado leste do bloco (n. 22; FLC 03284). No desenho n. 
22 bis (FLC 03283), o “Leão” desenhou uma colorida porção da fachada, inscrita no grande quadrado dos 

halls dos ministros e dos escritórios principais.

Ele ainda aperfeiçoaria as seções transversais pelos diferentes tipos de escritórios ministeriais, 

em escala 1:50, durante uma pequena charrette (13 de junho249): nas pranchas “n. 47” (FLC 03294); n. 

4362 (“n. 48”, pelo gabinete do Governador; FLC 03295) e n. 4363 (“n. 49”; FLC 03296) enfatizava-se nos 

brise-soleils. No primeiro desenho, uma nota de Samper salientava a necessidade de quebrar a medida 

padrão do pé direito 2,26 m, para criar uma escala mais humana nas salas e para gerar unidade entre as 

diferentes tipologias de escritórios. A prancha n. 4352 (“n. 28”; FLC 03291), assinada por Le Corbusier na 

mesma data, possui um manuscrito do colombiano: “detalhe da fachada no bloco dos ministros, com as 

247 Aí, Samper registrava as primeiras dificuldades: “[…] tivemos que tornar o nosso estudo dos planos gerais, que 
mais ou menos estavam definidos […], para o pavilhão central que, no fundo, é aquele que vai dar a dignidade ao 
edifício público, o seu caráter representativo” (GS8024, tradução nossa).
248 Palavra hindi que designa um pequeno quarto no terraço, geralmente um apartamento com varanda, comum na 
arquitetura habitacional no sul de Dehli.
249 As Fiches Horaires registram 109 horas de trabalho de Samper para o dossiê do Secretariado nesse mês.
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varandas e o grande caixilho da sala do governador” (tradução nossa). Trata-se da transcrição da legenda 

escrita pelo mestre sobre o plano enviado esse dia a Chandigarh, sugerindo a ampliação do programa250. 

Mais dois documentos foram enviados à Índia em 13 de junho: as plantas n. 4359 (n. 27; FLC 03290) e 

n. 4361 (n. 26; FLC 03289), assinadas por Samper com seis dias de antecedência. No primeiro caso, o 

pavimento n. 1 do bloco dos ministros, duas salas de assistentes apareceram em ambos os lados da sala 

principal. A segunda prancha corresponde ao “étage courant” do mesmo bloco, isto é, do nível “mezanino”, 

com novos escritórios de assistentes, flutuando sobre as instâncias dos secretários. Encerrava-se assim a 

produção de junho para o Secretariado, por parte do colombiano251.

Com a chegada de julho de 1952252, ele dedicou-se ao estudo dos elementos estruturais – pilares e 

voiles, na planta tipo (2 de julho; FLC 05292). Na mesma data, e usando cálculos de Xenakis (inicialmente 

encarregado da elaboração das maquetes estruturais dos projetos, no ateliê. MEJÍA VALLEJO, 2015, p. 59), 

o colombiano fez um estudo da estrutura no bloco sul-leste, ilustrando os pilotis do nível 2, intercalados por 

três pares de muros de contraventamento (FLC 05290). O coordenador também detalhou a fachada princi-

pal, em escala 1:200 (prancha n. 4468, de 5 de julho; FLC 02654A e B, FLC 03433), a partir de um rascunho 

de 29 de maio assinado por Le Corbusier e Samper (FLC 03320). A novidade: um volume oblíquo, se desta-

cando por trás da rampa externa, no terraço-jardim. Essa elevação, a primeira detalhada integralmente, foi 

encaminhada a Chandigarh em 13 de junho e incluída na Œuvre Complète n. V (LE CORBUSIER, 1952, p. 

137), junto à planta tipo e a três lances de planta ilustrando os diferentes níveis do bloco dos ministros253. Na 

página precedente, Le Corbusier incluiu a “coupe fondamentale”, ou seja, a seção transversal por um nível, 

ilustrando a resposta climática que Samper tinha explorado em 18 de janeiro de 1952 (desenho n. 10) e que 

ele mesmo redesenhou em 25 de julho (prancha n. 4463, “n 31”; FLC 02640 e FLC 03435). O projeto, tal 

como construído, apareceu na entrega seguinte da Œuvre Complète (LE CORBUSIER, 1957, v. 6, p. 78-91), 

ilustrado por uma fachada que dá conta das alterações nos volumes da cobertura.

Em 7 de julho, o coordenador do Secretariado redigiu um novo relatório, muito mais sintético do que 

aquele entregue em janeiro, pois os estudos encontravam-se parados temporariamente254. Dois dias de-

pois, Le Corbusier escreveu uma carta extensa para seu primo na Índia, abordando aspectos dos diferentes 

250 “Corte pavilhão central dos 7 ministros + 1 governador: se o número de ministros é incrementado, haveria 3 
soluções: a) sua disposição nas asas do prédio no meio dos escritórios b) instalar [os escritórios] o ‘pavilhão central 
de ministros’ em MC01 e MC02 [...] religados, no subsolo, com o meio andar superior c) construir um novo prédio 
de ministros ou o terreno do Capitol no lugar previsto em 4445 [FLC 05152]. 5 de julho 52 escala 1:1.000 oblíquo 
em linhas pontilhadas” (tradução nossa).
251 A maioria de registros do Livre Noir para o Secretariado, com assinatura de Samper, que até agora não foram 
encontrados por nós (possivelmente eliminados), correspondem ao 6 de junho de 1952: pranchas n. 4447 (barrado 
n. 4356, também sem identificar, “Esquise façade est”); n. 4448 (barrado n. 4357; “Plan type”); n. 4449 (barrado 
n. 4358; “Étage ministres”). Também existem documentos não encontrados, datados de 13 de junho: pranchas 
n. 4359 (barrado n. 4359; “Étage ministres”); n. 4451 (barrado n. 4360; “Étage ministres”); n. 4452 (barrado n. 
4361; “Étage ministres”); n. 4453 (barrado n. 4362; “Coupe salle gouverneur”); n. 4454 (barrado 4363; “Cabinet 
ministres”); n. 4364 (barrado n. 4364; “Perspective”).
252 202 horas de trabalho por parte do Samper, no Secretariado, foram registradas nas Fiches Horaires.
253 Reprodução da prancha n. 4472 – “s33” –, de 29 de julho, desenhada por Peña, sob orientação do seu patrício 
Samper (FLC 02655).
254 “Toda a equipe trabalha na execução dos planos da Alta Corte. O ajuste definitivo desses planos [...] inclui 
certas modificações da estrutura e dos planos. As fachadas já foram terminadas e os planos afetados estão sendo 
corrigidos. Esperamos encaminhar esses planos nos próximos oito dias” (GSB3005, tradução nossa).
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canteiros em andamento e anexando uma série de esquemas sobre o princípio estrutural do prédio255 (ainda 

com imprecisões), bem como uma nota que Samper tinha redigido em 3 de julho sobre os avanços no 

dossiê do Secretariado posteriores ao envio de planos256 do dia 13 de junho (FLC G2-13-36 E):  

Sobre a estrutura: efetuaram-se cálculos verificando a dimensão dos elementos; do sistema cons-

trutivo das loggias e dos brises nas fachadas. Ilustrou-se também a resposta do edifício à força 

exercida pelos ventos, de 200 km/h, e o estudo do solo artificial na parte do prédio sobre pilotis. 

Sobre os equipamentos: analisavam-se as redes sanitárias (alimentação e distribuição d’água, dutos 

de ar condicionado).

Proteção solar: verificação dos brise-soleils nas fachadas, tanto dos escritórios comuns quanto nas 

salas dos ministros, garantindo condições luminosas ótimas no trabalho, entre às 9h e às 17h257.

Estudo do “tecido” (composição) de diferentes elementos nas fachadas leste (1) e oeste (2) – es-

critórios comuns –; ministros tipo I (3) e II (4); pignons e bloco de circulações verticais (hall, 5). Na 

contramão dos pontos predecessores, Samper advertia que os croquis de fachadas, item mencio-

nado no sumário do seu caderno com o número 6, ainda estavam em discussão. Estudava-se a 

afetação das alturas na fachada, que ele mesmo fez em 10 de julho (as nomenclaturas indicadas 

anteriormente correspondem a esse desenho, “n. 30”; FLC 03312).

Figura 220: Secretariado de Chandigarh, croqui da fachada leste, 
"n. 4996”, 1952.

Fonte: Germán Samper (GSB30030).

255 Tratar-se-ia das pranchas n. 4458 (esquema de princípio dos equipamentos) e n. 4459 (esquema da solução 
estrutural), desenhadas por Samper em 1 de julho (segundo o Livre Noir), não localizadas na FLC.
256 Em 22 de julho de 1952, Le Corbusier exigiu a Samper o envio imediato de novas ozalides com o estado atual 
do Secretariado, bem como o envio da integridade do dossiê à firma Otis Pifre, com um prazo máximo de seis 
dias (FLC P1-10-367). Um esquema dos elevadores foi encaminhado à Índia por Samper em 31 de julho de 1952, 
no qual consideravam-se as dimensões recomendadas pela Otis: 2,336 m de largura por 1,83 m de profundidade 
(FLC 02777C).
257 Segundo o Livre Noir, uma prancha extraviada que Samper assinou em 30 de julho de 1952 (n. 4474) estaria 
dedicada ao problema da incidência do sol no escritório dos ministros, precedida por estudos do percurso 
solar no inverno (pranchas n. 4467) e no verão (n. 4465; n. 4466). Nenhum desses três planos foi encontrado. 
Mais uma prancha extraviada, dessa data, possui assinatura do colombiano: o detalhe da fachada com alturas 
ampliadas (n. 4464).
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Figura 221: Secretariado de Chandigarh, croqui externo do prédio, 1952. Fonte: Germán Samper (GS8084).

258 “Fizemos o desenho definitivo da fachada. Esse desenho, enviado em 11/7/1953, não foi modificado e pode ser 
considerado como definitivo. O gabinete e a varanda do Governador estão sendo estudados atualmente. Mesma 
situação para a marquise e o muro de pedra na frente do bloco n. 4, no acesso [...]. Todas as escadas saem ao 
terraço, respondendo à pergunta que Pierre JEANNERET fez para nós. No que tange aos elevadores, somente os 
dois do BLOCO 4 e dois do BLOCO 2 (para ir até o clube) subirão até o terraço. Os outros pararão no último andar 
de escritórios. Uma caixa d’água está prevista em cada bloco” (tradução nossa). 
259 “Avançamos o estudo do conjunto do terraço segundo os primeiros desenhos encaminhados em 16/7/1953 
[mencionados em FLC G2-13-36, p. 5]. LE CORBUSIER pretende tirar o volume sobre o bloco 4” (tradução nossa).

Como Samper disse no relatório de 7 de julho, o projeto ficou parado até o mês de outubro. Ele e Le Cor-

busier redigiram uma carta a J.L. Malhotra (arquiteto assistente do governador do Panjabe) em 15 de se-

tembro (GSB30030/ GSB3031), fornecendo informações gerais sobre os estudos para o bloco n. 4 – como 

chamaria ao lance dos ministros na sequência258 – e do terraço259. Na parte baixa da folha, aparece o croqui 

da fachada Leste (Fig. 220). No final de missiva, prometia-se o encaminhamento do material seguinte: um 

plano com a marquise e o muro do acesso; cortes e fachadas, externas e internas, do gabinete do gover-

nador; um esquema analítico da ancoragem da varanda do Governador ao bloco n. 4; plantas e elevações 

do clube e riscos tanto do hall, que precede o terraço nos diferentes lances, quanto das caixas d’água.
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Por sua vez, perspectivas exteriores simples, datadas nesse mês, no caderno do colombiano260, ilustram 

rasgos gerais do volume e sua linguagem (“n. 107 D”, GS8085 e GS8084; Fig. 221), além de um esboço 

das fachadas laterais, quase cegas (o croqui GS8086 evidencia aberturas na separação entre o volume 

fechado e os brise-soleil sobre ambas as fachadas longitudinais), visíveis nas perspectivas ilustradas em 

GS8083. Uma série de esquemas coloridos para a fachada principal (GS8078 e GS8077; Fig. 222) e de 

perspectivas exteriores de diferentes ângulos (de longe, “n. 56 A”, GS8071, Fig. 223; de perto, “n. 63 A”, 

GS8074; pedestre, “n. 63 A”, GS8072 e “n. 63 B”, GS8075; GS8076), elaboradas em 25 e 29 de setem-

bro, complementam a procura paciente de Samper pelo ajuste da composição ao Modulor, agora com 

pé direito de 3,66 m. Ele não abriu mão da altura dupla na sala dos ministros; o pan-de-verre dessa sala 

sobre a fachada e seus brises, constituindo grossos peitoris, são detalhados na axonometria GS8110. 

Figura 222: Secretariado de Chandigarh, esboço da fachada principal, 
1952.

Fonte: Germán Samper (GS8077).

260 Embora no Livre Noir não exista nenhum registro de Samper referido ao dossiê do Secretariado, de setembro, 
nas Fiches Horaires aparecem registradas 109 horas de trabalho do colombiano.
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Outubro e novembro foram os meses mais intensos no dossiê do Secretariado em 1952, com 147 horas de 

trabalho registradas por Samper nas Fiches Horaires. Assim que iniciado o décimo mês desse ano, o “Leão” 

consagrou-se ao redesenho da seção transversal do edifício pelas salas dos ministros, em escala 1:100 (“n. 

40”; FLC 02649), mais um corte pelos escritórios comuns do “bloco n. 2” (“n. 39”; FLC 02648). Enquanto, no 

segundo caso, aparece a seção do subsolo, no primeiro ilustrava-se uma misteriosa caixa d’água, sinuosa, 

que parecia flutuar no terraço261. O corte inclui a mencionada marquise do acesso ao edifício, que também 

aparece na caderneta sob o título “Estudos do hall na entrada” (“n. 7”). Duas vistas do umbral do prédio 

exibem possíveis soluções para o dispositivo de acesso: na primeira, uma marquise de curvatura dupla, 

Samper duvidava do uso dos mesmos motivos empregados na Alta Corte e na Assembleia (12 de outubro 

de 1952; GS8100; Fig. 224). Os estudos de Samper de 1 de outubro completavam-se com desprevenidos 

riscos coloridos da planta, para o quarto e o oitavo pavimentos do bloco dos ministros262 e uma primeira 

alternativa para a planta das circulações verticais, dutos e sanitários, todos em escala 1:50 (FLC 03316). 

Figura 223: Secretariado de Chandigarh, detalhe em perspectiva da 
fachada principal, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8071).

261 A existência dessa caixa ficava em xeque, segundo duas novas versões desse corte, elaboradas em 3 e 4 de 
outubro (“n. 41” e “n. 42”; FLC 02650 e FLC 02683).
262 Os dois tipos de escritório para os ministros aparecem claramente designados em FLC 03301.
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Em 2 e 4 de outubro, o colombiano analisou o circuito de circulações nas salas dos ministros – entra-

da-recepção-sala de espera-visitas aos ministros – e a estrutura (pilares), que viabilizaria diferentes 

configurações das divisórias em cada nível (andares 2 e 6, “n. 54”, FLC 03302), conservando a fachada 

livre. Samper plasmou uma segunda versão dessa planta, com base no esboço FLC 03330, na prancha 

n. 55 (FLC 02675), de 4 de outubro de 1952. No dia seguinte, ele desenhou os níveis 4 e 8 (“n. 56”; FLC 

02676), baseado no rascunho FLC 03349, com divisórias curvas A e B (quarto de circunferência, dispo-

sitivos mais baixos que iriam organizar os fluxos do circuito; GS8108). A perspectiva “aérea” GS8118 

(Fig. 225) ilustrava a distribuição desse hall com maior clareza. No caso do oitavo andar, enfatizava-se 

o “resíduo” de fachada na sala M1, regulando o ritmo da fachada através da prolongação das divisórias. 

Uma segunda versão da perspectiva, apenas diferenciada pela presença de uma porta no muro direito, 

foi desenhada por Samper em 9 de novembro de 1952 (GS8121). Ficava ainda por resolver a viga, do lado 

do muro corta-ventos que aparecia na primeira prancha do bloco de serviços, sustentando os elevadores 

(em vermelho). Duas alternativas diferentes para a distribuição desse lance foram planteadas por Samper 

em 2 e 7 de outubro, mais largas e com os elevadores e escadarias dispostos transversalmente ao prédio 

(“n. 44” e “n. 45”; FLC 03317 e FLC 03318). 

Figura 224: Secretariado de Chandigarh, croqui hall de acesso, 1952. Fonte: Germán Samper (GS8100).
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A solução definitiva do colombiano para a fachada principal chegaria em 23 de outubro, com uma seção 

transversal, em escala 1:50 (“n. 50”, FLC 02673), reforçando o papel dos brise-soleils horizontais como 

quadro das loggias. O capítulo completava-se com uma sequência de perspectivas elaboradas a partir 

de 8 de outubro de 1952. A primeira (“n. 55 A”; GS8059) exibe um recinto de altura tripla, parecido com 

os riscos de setembro de 1951; somente uma viga, à metade da altura da sala (lado direito da folha) foi 

suprimida. Esboços em tinta preta, de 19 de outubro, ilustram a cortina dividindo ambas as instâncias 

das salas, mais a projeção de uma parte do forro à esquerda do espaço (GS8064). Na página seguinte 

(GS8065), exibe-se o outro canto, ilustrando melhor o cubículo/armário. A série de Samper se encerra 

com um colorido corte transversal fugado por esse espaço e pela loggia, com a janela em fita sobre o 

varal de condicionamento climático, coberto por um brise horizontal e dilatado alguns centímetros da 

estrutura (GS8066; Fig. 226). 

Figura 225: Secretariado de Chandigarh, perspectiva “Hall d’entrée des 
ministres”, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8118).
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Figura 226: Secretariado de Chandigarh, corte/perspectiva pela fachada 
de um escritório dos ministros, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8066).

Figura 227: Secretariado de Chandigarh, perspectiva do hall central, 1952. Fonte: Germán Samper (GS8098).

Figura 228: Secretariado de Chandigarh, perspectiva da marquise do 
acesso, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8101).
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Por outro lugar, o capítulo “Croquis do interior das salas dos ministros” (ponto n. 5 do sumário) corresponde 

aos planos n. 36 A, B e C, de 3 de outubro (rascunhos à mão em FLC 03313 e FLC 03315; planta à régua 

do bloco n. 4, no térreo em FLC 03314). Nesses, bem como na perspectiva GS8097, aparece a marquise 

curva; a escada em ferradura dos ministros; os cubículos ovoides abrigando os sanitários e o balcão de 

informações também curvo. O desenho 36D, de 5 de outubro (GS8098; Fig. 227) corresponde à perspec-

tiva oposta; no fundo, Samper ilustrou o muro curvo que, nos esquemas anteriores, encontrava-se no 

primeiro plano. Aquilo que parecia um corpo maciço, liberava-se de parte da sua superfície, criando uma 

laje flutuante sobre o balcão da recepção. Um último esquema para a marquise exibe uma solução mais 

convencional: um quadro profundo de cobertura plana (12 de outubro de 1952; GS8101; Fig. 228). 

No rascunho n. 36 A, existe uma minúscula perspectiva interior que corresponde ao desenho 

GS8095 da caderneta, mais refinado do que seu predecessor, com data de 4 de outubro. Trata-se da 

primeira imagem interna que o visitante teria, a partir da entrada do público geral. Samper incorporou o 

vestíbulo à planta do nível n. 1 (denominada por ele como “subsolo”), com duas pranchas datadas de 10 

outubro (“n. 34”, FLC 03297; “n. 35”, FLC 03300). Do lado do desenho, o coordenador denunciava: “1) A 

circulação intensa dos empregados está obstruída pelo bloco dos elevadores. Então, é necessário revi-

sá-las. 2) Precisa-se deixar aos Indianos decidirem se o controle será feito em baixo ou em cada seção, 

independentemente. O segundo caso foi o melhor” (tradução nossa). O restante do desenho carece da 

precisão desse lance e, de fato, sua ênfase estaria na indicação dos fluxos pedestres, com a possibilidade 

de penetrar e percorrer a planta livre a partir de pontos diferentes ao acesso do vestíbulo. Mais definidas, 

as plantas dos andares imediatamente superiores (1, “n. 36”, e 2, “n. 37”), correspondendo à versão mais 

recente do bloco central dos ministros, foram desenhadas em 16 e 17 de outubro (FLC 03299; FLC 03298). 

No segundo caso, estabeleceu-se a localização definitiva das caixas dos elevadores (a alternativa C de 4 

de outubro) e os miolos de circulação vertical restantes, muito similares aos dos ministros, agora garantido 

a boa repartição dos trabalhadores pelos escritórios comuns, durante o começo da jornada.

A última prancha do Secretariado, assinada por Samper em 23 de outubro, obedece ao corte transversal 

pela cela de Nehru, em escala 1:50. A ênfase, desta vez, não estava nos brise-soleils, mas na gigantesca 

“Varanda do Governador”, que abrigaria uma escultura detalhada pelo colombiano – um touro, tema ex-

plorado simbolicamente na Assembleia e no Raj Bhavan (“n. 51”; FLC 02674). Em 7 de novembro, Samper 

elaboraria diferentes versões oficiais de cortes por esse gabinete, sem a estátua (prancha n. 4497, “n. 69”; 

FLC 02656 e FLC 03410), pelos escritórios dos ministros (prancha n. 4498, “n 68”; FLC 02657 e FLC 03434) 

e pelo hall de acesso, complementando as perspectivas de 4 e 5 de outubro (vestíbulo dos escritórios, 

prancha n. 4500, “n. 62”; FLC 02659; FLC 03450). No último corte, o colombiano delineou a forma definiti-

va da “coroa” no terraço-jardim e da marquise curva, no acesso ao edifício. No fundo, projetou as rampas 

externas, abertas para a explanada do Capitol. Paralelemente, Samper elaborou uma seção transversal pe-

los escritórios tipo, em sentido sul/norte (prancha n. 4501, “n. 60”; FLC 03408 e FLC 02660). Conhecíamos 
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o corte transversal de um andar só, isolado – a “coupe fondamentale” –; agora percebemos o preâmbulo 

do acesso ao prédio; o espaço aberto de altura dupla habitado pelos pilotis e alguns automóveis. A prancha 

n. 4499 (“n. 61”, FLC 02658) corresponde à seção transversal pelos núcleos de circulação nos blocos tipo, 

incluindo o subsolo e seu mezanino. Chama a atenção o aumento da espessura da laje dos pavimentos 

tipo, de 2,26 m de pé direito, justo pelo eixo central. Por fim, em 25 de outubro, o desenho “n. 52” (FLC 

02827), salientava a incidência da chuva e das correntes de vento cruzado263. 

Em novembro de 1952, as preocupações de Samper voltaram-se à questão estrutural, com a ela-

boração das plantas 1 (prancha n. 4502, “n. 57”; FLC 02855, FLC 03449 e FLC 03406 – com fluxos de 

circulação em cores), 2 (prancha n. 4503, “n. 58”; FLC 02661 e FLC 03407 – em cores) e tipo (prancha n. 

4504, “n. 58”; FLC 02662, FLC 03432 e FLC 03448), na véspera da produção dos cortes. Na lâmina n. 4512 

(“n. 67”; FLC 02861 e FLC 03451), o colombiano detalhou a planta do bloco dos ministros nos níveis 2 e 

6, em escala 1:50, sob a advertência “ainda em estudo” e, em um canto da folha, a descrição específica 

do programa nessa área264. Em 8 de novembro é desenhada a terceira versão da planta dos níveis 4 e 8, 

indicada como o quarto pavimento do bloco n. 4 (prancha n. 4511; “n 66”; FLC 02860 e FLC 03431), sa-

lientando um muro duplo, antitérmico (H), na sala tipo I.

Figura 229: Secretariado de Chandigarh, esboço da planta dos seis 
blocos, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8030).

263 O esquema serviu para a elaboração da prancha FLC 03358, que ilustra o corte transversal e um detalhe da 
fachada do prédio.
264 Existe um desenho extraviado de 7 de novembro que, com certeza, complementa esses estudos: a prancha n. 
4506, “Divers proportions des bureaux”.
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Na prancha n. 4502 indicam-se os diferentes lances estruturais – blocos – que integram a proposta; a 
divisão definitiva do prédio em 6 miolos era determinada em um diagrama sintético no caderno explicando 
a importância da solução das juntas construtivas do Secretariado (GS8030; Fig. 229), assinado em 9 de 
novembro de 1952. Na verdade, tanto essa página quanto a seguinte, um rascunho da planta tipo enfa-
tizando a posição transversal dos muros de contraventamento (GS8031 – base para a elaboração, dois 
dias depois, da prancha n. 4517; FLC 02862 e FLC 03430) faz parte de um documento datilografado com a 
descrição da estrutura do prédio, cuja cópia o coordenador do Secretariado guardou. Aspectos relevantes 
como o esquema de corte transversal, as galerias, o solo artificial e a construção de postigos de concreto 
à vista (de linguagem “bruta”) são considerados nesse dossiê265. A charrete de novembro concluía-se com 
um desenho da fachada posterior – quiçá o primeiro formal que vemos dessa elevação (norte-oeste) – 
datada do mesmo dia 9 (prancha n. 4525, “n. 64”, FLC 02663 e FLC 03409) e com uma planta detalhada 
dos miolos de circulação nos blocos “tipo” (prancha n. 4513, “n. 46”; FLC 02842), também com escadas 
em ferradura; elevadores Otis; panos de concreto; muros de contraventamento e banheiros confinados por 
divisórias sinuosas. O plano foi redesenhado no natal de 1952 (FLC 02844 e FLC 02844)266. Por conta do 
relatório técnico dos engenheiros e do detalhe da fachada dos ministros que, sob a supervisão de Samper, 
Peña tinha elaborado com três dias de antecedência (prancha n. 4523, “n. 65”; FLC 02869 e FLC 02884), 

os rumos da proposta mudaram significativamente267, como narrado pelo coordenador do Secretariado: 

A tarefa terminou meses mais tarde com uma solução mista de varandas e quebra-sóis 
horizontais (ver o desenho n. 65 [FLC 02869; FLC 02884]). Até aqui, a alternação dos 
pisos efetuava-se com um jogo de balcões e de quebra-sóis em balanço. Por trás des-
ses, uma estrutura regular sustentaria o corpo central do edifício. O estudo da estrutura 
desse setor feito pelos engenheiros conferiu um veredito contraditório: o balanço era 
pesado demais e precisava-se procurar uma fachada estrutural e deixar uma linha de 
cargas contínuas, como pensou-se para o restante dos setores. A ordem de Le Cor-
busier foi desenhar uma série de colunas externas, correspondendo à estrutura inter-
na. Essa ordem arrasava com o trabalho que tínhamos desenvolvido durante um ano, 
pois não seria possível justapor ambos os sistemas. Insinuei que era necessário fazer 
alterações de fundo e Le Corbusier refletiu, mas repetiu a sua ordem. Foi cumprida. 
Para surpresa de todos nós, surgiu uma fachada de riqueza extraordinária e de uma 
misteriosa qualidade estética. [...] Os desenhos ficaram claros, os dois sistemas foram 
superpostos conservando a concepção da fachada original, furada materialmente pela 
estrutura interna, que possuía outra sequência (SAMPER, 1987, p. 63, tradução nossa).

265 Riscos de esforços e cálculos de resistência a forças horizontais, baseados no corte transversal, apareceram nas 
páginas 33 e 46 do caderno GS8. 
266 Samper indicou posteriormente que esse mesmo plano tinha sido corrigido em 17 de março de 1953 (não 
possuímos nenhum documento do Secretariado com essa data), segundo o detalhe “México”, e encaminhado à Índia.
267 O episódio também é lembrado por Doshi (In: SAMPER, Diego, 2011, p. 15, tradução nossa): “Com frequência, eu 
lembro de outra história na qual Le Corbusier convertia as limitações em vantagens: ‘Aceitar, integrar, redescobrir’. 
No prédio do Secretariado, Germán e Iannis estavam lutando para encontrar uma solução alternativa à demanda 
dos engenheiros para agregar suportes verticais adicionais para estender o balanço, sem mudar o caráter do bloco 
dos ministérios. Le Corbusier tirou um papel decalco, incorporou as colunas e desenhou a fachada sem mudança 
nenhuma. Adicionou outra folha e juntou ambas as soluções, criando uma fachada inesperada que hoje todos 
admiram. ‘Nunca considere o que desenhou como algo definitivo, sempre existe uma melhor solução’. [...] Tenho 
certeza de que histórias similares passaram frequentemente pela cabeça de Germán”.
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Riscos na página de 8 e 9 de dezembro de 1952268, na caderneta de Samper (GS8140; Fig. 230), inau-
guravam essas novas explorações para a fachada, especificamente dos dois ritmos independentes que 
iriam coexistir, decorrentes da subdivisão dos módulos de 3,66 m: “a+a+a+a+a” e “a+b+a+a+-
b+b+a+b” (a = 1 m de largura; b = 0.618 m). Cortes e axonometrias dessa unidade completaram o 
estudo (GS8142; GS8143), junto a uma descrição do procedimento técnico para materializar os pan-de-
verre (ponto n. 9 do sumário do caderno) e sua possível subestrutura de madeira (GS8141)269. Como em 
Marselha, Samper apontava a importância da imperfeição na montagem, com 3 ou 4 cm de dilatação entre 

as peças (GS8150; GS8151). 

268 Em dezembro de 1952, Samper registrou 95 horas de trabalho nas Fiches Horaires. Apesar disso, não existem 
entradas assinadas por ele, durante esse mês, no Livre Noir.
269 Em GS8148 (19 de dezembro de 1952), Samper redigiu observações técnicas sobre o pano de vidro a partir da 
experiência marselhesa. O uso da madeira foi desconsiderado para a produção de peças em série, sob a condição 
de contar com máquinas adequadas para seu tratamento, devido à quantidade demandada pelo projeto. No 
entanto, parecia que a velocidade da sua fábrica em concreto era mais vantajosa: ao serem elaborados no canteiro, 
os caixilhos de Marselha ficariam rígidos, permitindo sua montagem direta na fábrica.

Figura 230: Secretariado de Chandigarh, estudos do ritmo para a 
fachada sul, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8140).

Figura 231: Secretariado de Chandigarh, estudos para pan-de-verre na 
fachada sul, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8136).
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Samper estudou mais uma vez os panos de vidro nas salas dos ministros, em 31 de dezembro de 1952, 

mediante cortes detalhados, bidimensionais e em axonometria (GS8137 e GS8136; Fig. 231). Ali surgiram 

novas dúvidas no que diz respeito ao recuo dos pilares e à eventual necessidade de construir uma parede 

de concreto como isolante térmico. Talvez, o capítulo dos pan-de-verre seja o melhor documentado do 

dossiê Secrétariat no caderno de Samper. Por exemplo, na página 124, ele fez uma lista dos elementos 

constituintes e, dependendo da sua aparência, das possíveis subdivisões e adaptação às necessidades (fi-

xos: divisórias pequenas, planas e quadradas; móveis: pontes rotatórias e janelas com batente). A principal 

preocupação registrada era o transporte desses elementos até o canteiro, bem como seu deslocamento 

in situ: a ideia era trabalhar a partir de unidades de montagem que um indivíduo pudesse carregar ma-

nualmente e, com base nessas, gerar variações sobre as composições dos diversos espaços (GS80139). 

Uma série de coloridas elevações e seções transversais desses módulos, também datadas da véspera do 

ano novo, acompanham as notas (GS8125; GS8154). Duas páginas posteriores do caderno do colombiano 

ilustram os brises instalados na parte meia da fachada oriental, realçados da superfície que a sucessão de 

peitoris em concreto insinua (GS8164; GS8165). Chama a atenção uma proposta de Le Corbusier do mes-

mo dia incorporando brises verticais, cuja viabilidade era questionada por Samper e que, de fato, nunca foi 

adotada (GS8133 e GS8132; Fig. 232). 

270 Uma perspectiva mais detalhada, elaborada à régua, aparece nos arquivos do Secretariado, sob o código FLC 
03355.

Figura 232: Secretariado de Chandigarh, alternativa de brises verticais 
na fachada sul, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8132).

Os desenhos da elevação mencionados no depoimento Samper correspondem aos que ele mesmo estu-

dou nos primeiros dias de 1953 para a “fachada dos ministros”, começando pela perspectiva riscada em 5 

de janeiro desse ano (ponto n. 6 do sumário, “n. 80”; FLC 02698)270. Começava um ano crucial, extrema-

mente intenso, para a concepção do Secretariado: o primeiro mês contou com 122 horas registradas por 
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Samper nas Fiches Horaires. A partir do dia seguinte e durante as próximas sete jornadas, o colaborador 

riscou a grelha estruturante da elevação nessa parte do prédio; pesquisa ilustrada mediante aproximada-

mente 15 páginas: a folha n. 4 (“n. 70”; FLC 02677), inclui um trecho muito esquemático da elevação, com 

os blocos adjacentes e um diminuto rascunho da alternativa n. 2 para a fachada dos ministros. Desse jeito, 

Samper tentava esclarecer duas dúvidas: precisava-se visibilizar os oito escritórios dos secretários (quatro 

no fundo e quatro sobre a fachada sul)? Devia-se criar uma trama fechada, como aquela, para a elevação 

do Palácio da Justiça (ideia também mencionada em GS8055)? 
Na página seguinte, voltou ao primeiro esquema, desta vez em cores, com predomínio de um único 

quadrado – o brise do Gabinete do Governador (“n. 91”; FLC 02690). O desenho se destaca pela alternân-
cia de três sequências de proporções horizontais, constituindo padrões A (2,66 m) e B (5,60 m). A página 
10 ilustra o mesmo rascunho, com sombras nos brises dos ministros, que denotam sua profundidade (“n. 
72”; FLC 02691). Do lado, uma legenda descreve a necessidade de desenhar essa modulação em relação 
à totalidade da fachada, para comprovar que a composição não ficasse apertada. Na sequência, o “Leão” 
aprofundou a segunda opção, tirando o grande quadrado no meio da superfície destinada ao Ministro n. 1 
e prevendo a execução de um modesto painel (“n. 73”; FLC 02692). 

A oitava página do estudo detalha essa nova disposição (“n. 75”; FLC 02694), inscrita em um quadrado 
perfeito de 32,52 m de lado (“Modulor 32,81”), cujos brises obedeciam a proporções áureas, assim: os es-
critórios dos ministros configurariam quadrados de 7,75 m de lado (“Modulor = 7,71”); as loggias, quadra-
dos de 2,26 de lado e os gabinetes dos assistentes, quadrados de 3,66 m de lado (composição reiterada 
no desenho “n. 79”; FLC 02678). Em uma versão ulterior do detalhe da fachada, elaborada em 8 de janeiro 
(“n. 76”; FLC 02695), Samper dividiu as loggias tipo em dois (3,66 m), e em 4 os brises dos halls (1,83 m): 
embora a altura livre de cada nível dependesse de sua relação com a Assembleia, as autoridades indianas 
optaram por pés direitos de 3,66 m. Com base na elevação n. 73, o colombiano desenhou um esquema 
muito abstrato desses lances da fachada (“n. 74”; FLC 02693), somente para comprovar aquilo do qual 
ele discordava: o padrão 2,66 prejudicaria totalmente a escala do prédio, enquanto a divisão em 3,66 m 
iria remitir, imediatamente, às loggias tipo, pelo qual devia ser considerada como módulo básico da trama. 
A aplicação desse princípio foi esclarecida em um detalhe do bloco dos ministros (“n. 77”; FLC 02696)271.

Janeiro encerrava com uma prancha inédita, contendo dois detalhes da fachada norte e um corte 
transversal pelo escritório do Ministro n. 1, em escala 1:50, que Samper fez entre os dias 23 e 26 (“n. 
82”; FLC 02680). Incluía-se também uma diminuta perspectiva do espaço. Os desenhos se baseavam na 
quarta versão da planta do oitavo andar, traçada pelo colombiano no dia 15 (“n. 81”; FLC 02679). Nessa, 
definiu-se o posicionamento e dimensões dos toaletes; o desenho na planta dos elementos de modulação 
resultantes dos estudos das fachadas e os panos de vidro.

271 Trata-se de um microfilme tirado de um plano maior, cuja área aparece selecionada na elevação n. 78, que 
Samper desenhou no dia seguinte (FLC 02697).
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Samper retomou o desenvolvimento das fachadas no primeiro dia de fevereiro, por conta de três esboços 

de Le Corbusier para a elevação longitudinal das rampas externas: propunha-se uma série de aberturas, 

furos à metade da altura do prédio (FLC 02806; FLC 02807; FLC 02808), seguindo o percurso da rampa, 

cujas inclinações eram calculadas na prancha FLC 02816272. Na versão de Samper, o padrão de furação se 

repete em todos os 10 pavimentos (FLC 02812273), seguindo o esquema aperfeiçoado em 9 de fevereiro 

(“linhas diretrizes para a armadura”; FLC 02813 e FLC 02814), não mais com janelas redondas, mas semi-

circulares274. Na fachada lateral definitiva (noroeste), de 4 de fevereiro, Samper desenhou uma superfície 

cega, modulada pelos traços horizontais das lajes e pelas marcas verticais das formas do concreto (FLC 

02710). Uma segunda versão desse desenho enfatiza a projeção dos brise-soleil nas fachadas longitu-

dinais (FLC 02709), ratificada nas perspectivas n. 107 B e A (GS8091; GS8090; Fig. 233) que Samper 

desenhou, no seu caderno, no mesmo dia: a fachada ganhava movimento graças ao afastamento entre a 

aresta e os brise-soleils, cujo ritmo dependeria das vigas. Essas ultrapassariam o plano virtual do edifício, 

à maneira de tríglifos275.    

Figura 233: Secretariado de Chandigarh, perspectiva da fachada lateral, 
1953.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS8090).

272 Consequente com esse desenho, Samper riscaria uma seção longitudinal das rampas (FLC 02713).
273 O desenho está datado de 6 de março de 1953. Porém, achamos que Samper teria errado a data, ao se tratar de 
um risco preparatório para a elevação FLC 02814, de 9 de fevereiro.
274 Na versão construída, as janelinhas são quadradas: “[essas] se abrem para a rampa do Secretariado na via que 
sobe, provindo grandes pontos [...] possui grandes vistas da Assembleia e da Alta Corte enxergadas dos pavimentos 
mais altos do Secretariado. Do sexto andar, todo o terraço e os elementos de composição da Assembleia tornam-se 
dramáticos" (SHARMA, 2009, p. 88, tradução nossa).
275 Existe um terceiro desenho que complementa a série de perspectivas do pignon, traçado por Samper em 25 de 
março de 1953 (GS8089).
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Com isto, não se esgotava a ação de Samper para o Secretariado em fevereiro de 1953; muito pelo 

contrário, foi um mês árduo para o colombiano (161 horas registradas nas Fiches Horaires). Apareceram 

novas versões das plantas principais, em escala 1:200, desta vez desenhadas com ajuda de Kim: a planta 

1 (disposição massiva de estacionamentos para bicicletas – prancha n. 4629; FLC 02669) e a planta tipo, 

com os escritórios comuns (prancha n. 4627; FLC 02668 e FLC 03404). Essa última prancha foi assinada 

em 12 de fevereiro de 1953, a mesma data do risco n. 88 (FLC 30863): uma porção da fachada principal em 

escala 1:50, focando a composição dos pan-de-béton (vedações de concreto) que sustentam os brises e 

os voiles do bloco dos ministros (cor laranja). Ressalta a presença da marquise definitiva do acesso, curva 

e apoiada sobre pilares singulares, cuja seção o colombiano desenhou (GS8158; Fig. 234).

Figura 234: Secretariado de Chandigarh, esboço marquise definitiva do 
acesso, 1953.

Fonte: Germán Samper (GS8158).

Figura 235: Secretariado de Chandigarh, perspectiva do térreo, 1953. Fonte: Germán Samper (GS8156).
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O “Leão” dedicou-se ao ponto n. 10 no sumário para o dossiê do Secretariado, ou seja, o problema dos 

pilotis e os estudos de iluminação no subsolo. Em 13 de fevereiro de 1953, delineou uma perspectiva co-

lorida da parte aberta do térreo, (“n. 86 A”; GS8156; Fig. 235), exibindo pilares mais esbeltos. Baseava-se 

no risco da página GS8157. Ora, a página GS8159, datada de 18 de fevereiro, exibe uma axonometria da 

trilha vazada na esplanada, ligando o Secretariado e a Assembleia276. No fundo, enxerga-se um postigo e 

um brise-soleil; no primeiro plano, o talude. Três dias antes, a questão ficava insinuada pelo corte transver-

sal através do bloco n. 1. (prancha n. 4600, “n. 95”; FLC 02664, FLC 03447 e FLC 03397), bem como pela 

seção detalhada dos blocos 5 e 6 (prancha n. 4618; “n. 86”; FLC 02666), na qual o colombiano definiu os 

pan-de-béton verticais de contraventamento (Le Corbusier desconsiderou a criação de um solo artificial). 

Uma versão oficial desse rascunho (com cotas) foi elaborada 12 dias depois por Samper, sob o n. 4816 

(“n. 99”; FLC 02857; FLC 03391; FLC 03399; FLC 03513).
A estrutura dessas loggias, evidente na seção transversal do bloco 5 (desenhada em 18 de feve-

reiro; “n. 89”, FLC 02699), calculou-se de maneira independente ao corpo principal do edifício. No fundo 
do pignon, como na maioria das elevações elaboradas no mesmo sentido, reconhece-se uma colina 
artificial, piramidal, incluída na Grille d’Arborisation desenhada pelo colombiano, em julho de 1953277. 
A essa mesma data corresponde a prancha n. 4647, com os desenhos definitivos das fachadas laterais 
(FLC 03394). A jornada encerrou-se com a assinatura, por parte de Merliot, Kim e Samper, da prancha 
n. 4600 (FLC 02863; FLC 03389; FLC 03390278; FLC 03400 e FLC 03538), uma versão atualizada do oita-
vo andar no bloco dos ministros, e com corte do bloco 4 (prancha n. 4602 ou “n. 98”), pela rampa que 
desceria até o subsolo (FLC 02665; FLC 03396; FLC 03393A e B). Em uma cópia da lâmina, adverte-se a 
necessidade de estudar aspectos técnicos do terraço, como a estanqueidade do solo, as caixas d’água 
e os quartos dos elevadores, cuja localização determinou-se no primeiro esboço do toit-jardin, de autoria 
do “Leão” (prancha n. 4648; FLC 02839). A primazia dessa cobertura em relação aos terraços dos outros 
prédios do Capitol, estaria na vista que oferecia, não apenas de todo esse conjunto, mas da nova cidade 

(TOUCHALEAUME, 2000, p. 130).

De volta às elevações laterais, a mudança mais importante seria a anunciada extensão dos brise-soleils, 

do lado sul, até a laje sobre o térreo. Alteração que exigiu a elaboração de novos estudos da fachada prin-

cipal, em escala 1:200 (“n. 27”; FLC 02701), decorrentes na produção, em 23 e 25 de fevereiro de 1953, 

das lâminas n. 4612 (FLC 03401; FLC 03429; FLC 02864; FLC 03388) e n. 91 (FLC 06033), detalhando o 

bloco dos ministros. No dia seguinte, Samper ainda voltou ao estudo das plantas dos gabinetes ministeriais 

– tema central do dossiê durante o final de fevereiro – redesenhando a planta dos níveis 2 e 6 do bloco 

276 Pode se tratar de um desenho preparatório para a elaboração da prancha n. 4619 (“Perspective chemin assemblée 
Secrétariat”), que Samper registrou no Livre Noir, em 26 de fevereiro.
277 “Montanhas artificiais foram criadas com a terra extraída das escavações para os estacionamentos e vias 
veiculares. Nessas montanhas, jogando com prédios do Capitólio, serão plantadas árvores de espécies diferentes, 
de folhagem permanente” (tradução nossa).  
278 Essa versão (enviada à Índia em 24 de fevereiro) inclui curiosas indicações para Chandigarh e cotas, escritas 
seguindo a forma de elementos como muros, divisórias, etc.
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dos ministros (prancha n. 4615, “n 104”; FLC 02847 e FLC 03395)279. O próprio Samper escreveu que, em 

março, essa lâmina foi substituída pelas pranchas n. 4640 e n. 4644 (desenhadas por Merliot). 

Em 2 de março de 1953, o coordenador do projeto assinou a prancha n. 4628, com porções de plan-

tas e seções em escala maior, ilustrando detalhes de execução, principalmente de elementos estruturais. 

Não tivemos acesso a esse plano, que, por si mesmo, constitui o capítulo n. 11 do sumário. Contudo, o 

exame dos estudos preliminares, na planta e na seção (GS8169), permite identificar aspectos como a 

laje, a instalação dos pan-de-verre e, principalmente, a disposição dos pilotis. Três dias depois, Samper 

desenhou a planta geral do segundo pavimento, ratificando o posicionamento dos pilares (prancha n. 

4631; FLC 02670 e FLC 03437). As idas e vindas na tomada de decisões de caráter técnico promoveria 

versões novas das plantas gerais, em escala 1:100; das seções transversais e de uma fachada geral pos-

terior (“n. 9”; FLC 02700)280. A prancha n. 4633 (“n. 96”; FLC 02672 e FLC 02843), de 10 de março, repete 

a seção transversal pelo bloco dos ministros (sétima versão), complementada, dois dias mais tarde, por 

detalhes na planta, no corte e na “fachada interior” do pan-de-verre, e pela projeção da laje espessa no 

nível 2 – escritórios tipo MII (“n. 83”; FLC 02681) e MI (“n. 84”; FLC 02682). Sobre a folha da elevação, 

Samper colou um corte da porta de acesso para visitantes. Por sua vez, a prancha n. 4634 (“n. 97”) ilustra a 

seção transversal pelo acesso privado para os ministros, na rua interior, de altura dupla: uma das cópias do 

plano foi levada pelo próprio Corbusier à Índia, em 19 de maio (FLC 02841). Aquela que ficou em Paris (FLC 

02684) possui riscos e cálculos visando à construção de uma escadaria interna, no setor norte do prédio.

Um detalhe denominado “Alaska” (prancha n. 4649; FLC 02797), nome cuja origem ainda ignoramos, mas 
que devia obedecer à mesma lógica do detalhe “México”281, foi assinado por Samper em 23 de março: 
trata-se do trecho da planta do bloco dos ministros, a partir do muro duplo de isolamento térmico até o 
segundo gabinete de assistentes, mais um corte transversal de lado a lado do prédio, pelos escritórios tipo. 
Na planta, enfatizam-se as dilatações entre as loggia e a vedação interior.

Inversamente aos meses precedentes, a produção de Samper, em abril de 1953 para o Secretaria-
do (apenas 69 horas contabilizadas nas Fiches Horaires), consagrou-se, em especial, ao aperfeiçoamento 
dos escritórios MII (desenhado por Merliot, mas verificado por ele; n. 4652, “n. 102”; FLC 02845), subs-
tituindo o corte superposto por uma lista, também superposta, dos elementos representados: muros de 
gesso; forros a 2,26 e 7,68 m; solo-cimento de cores (uma composição diferente para cada escritório); 
panos de vidro; cortinas altas e baixas; portas giratórias e iluminação indireta, instalada a 2,26 m de 
altura. Na última jornada de abril, o “Leão” superpôs detalhes da planta, da seção transversal, da ele-
vação e de uma perspectiva interior da sala de um dos ministros (prancha n. 4646, “n. 105”; FLC 03540 

279 Segundo o Livre Noir, existiria mais uma planta assinada por Samper em 27 de fevereiro de 1953; a planta do 
nível “Z” (prancha n. 4626).
280 Aproximadamente em 15 de março de 1953, enquanto assistia aos cursos de Sociologia da Arte de Pierre 
Francastel, Samper fez perspectivas aéreas e pedestres dessa vista do Secretariado e da situação no Capitol 
(GS3092). Em 31 de janeiro de 1952, desenhou uma axonometria do conjunto, sem as caraterísticas rampas 
exteriores do Secretariado (GS3133).
281 A essa mesma data também corresponde a prancha registrada no Livre Noir com o n. 4650 (“croquis Secrétariat”), 
assinada por Samper e que não localizamos durante nossa coleta de dados.
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e FLC 05307). Nove dias antes, ele tinha montado uma memória gráfica das lâminas encaminhadas para 
Chandigarh, bem como das que ainda estavam sendo estudadas em Paris (prancha n. 4671; FLC 02785 
e FLC 03439 – versão colorida). Os bordereaux graphiques incluem plantas; cortes; estudos do interior; 
fachadas; correções; estudos do hall de acesso para os ministros e condicionamento climático282.

Em uma das pranchas do grupo de 5 e 6 de maio, a n. 4667 (“n. 110”; FLC 02866, FLC 03506 e FLC 03509), 
Samper detalhou o oitavo andar do bloco n. 4, em escala 1:50, focando a modulação dos pan-de-verre. 
Igual problema apresentou-se na versão mais recente dos níveis 2 e 6 desse bloco (prancha n. 4668, “n. 
111”; FLC 02867, FLC 05307). Em ambos os desenhos, o colombiano incorporou uma figura humana em 
pé, como nas elevações. Na mesma escala, e com base no desenho FLC 02706, Samper riscou a planta 
dos níveis ímpar no bloco n. 4, a primeira em muitos meses, em 18 de maio de 1953, com o vazio sobre 
as salas dos ministros e a inclusão de mais dois escritórios de assistentes (FLC 02868; FLC 03507). Na 
terceira cópia desse plano (FLC 02885), traçou, com lápis vermelho, correções sobre a modulação das 
divisórias, agora quatro iguais, e sobre o alargamento das loggias, moduladas por três fileiras. O último 
tema abordado no mês de maio283 corresponde às fachadas, com o desenho de ambas as elevações late-
rais (prancha n. 4647, “n. 108”; FLC 02826 e FLC 02883). Embora a sofisticação dos planos, o colombiano 

advertiu que ainda não se tratava da solução definitiva. 

Um novo borderau graphique foi redigido por Samper em 9 de junho (FLC 02705). Ele incluiu 

um pequeno parágrafo com as pendências: a rampa da fachada sul; o hall de acesso dos ministros e a 

marquise; os halls comuns nos blocos 5 e 6; o gabinete do governador e o terraço-jardim (caixa d’água; 

restaurante e vergeis). Dessa lista, e segundo o único registro de junho referente ao “Leão”284, a prancha 

n. 4364 (“n 29”, FLC 03310) exibe uma perspectiva da loggia do governador, mais profunda, sobressaindo 

do paramento da fachada. Julho também não foi um mês intenso segundo os documentos encontrados, 

embora apareçam 146 horas de trabalho de Samper para o Secretariado, nas Fiches Horaires. Mas, com 

certeza, tratou-se de um mês definitivo para a definição da área do clube285, na cobertura. O plano n. 

4783, do dia 8 (encaminhado aos engenheiros; FLC 02786), determina a localização dessa instância – um 

prisma horizontal sobre pilotis – e da rampa de acesso ao clube. 

Abramos um parêntese para dizer que Samper não se envolveu nas discussões importantes sobre 

a estrutura, acontecidas em julho de 1953 e decorrentes de uma carta encaminhada à Rue de Sèvres 

pelo BET Schaud & Metz, no dia 6: indicava-se a construção de um postigo longitudinal e o aumento 

da seção das vigas (esboçadas pelo próprio Corbusier em GS8051), devido à forte incidência do vento. 

282 A respeito disso, um documento de 12 de novembro de 1952, intitulado “1er document de Le Corbusier”, 
expunha o princípio de organização interna do Secretariado pelo eixo central (corredor ou rue intérieure), em função 
da questão climática, com minúsculos furos de ventilação a 2,5 m de altura. Sobre isso, Samper se perguntava se 
era melhor a ventilação rápida e provocada, ou se deviam se dispor fechaduras para os vãos que coincidem com 
o ângulo do prédio. Considerou esquemas de ventilação cruzada; recuos de proteção nas fachadas laterais, bem 
como aparelhamentos e ventilação Krapper (item n. 4 na lista de atividades descrita pelo colombiano).
283 As Fiches Horaires registram 88 horas de serviço do colombiano no projeto do Secretariado em maio de 1953.
284 Apenas 17 horas de trabalho aparecem registradas por Samper nas Fiches Horaires.
285 O item n. 12 dos estudos de Samper para o Secretariado corresponde ao “Salão de Jantar”. Diante da ausência 
de material sob esse nome, fica a dúvida se se trata ou não do mesmo capítulo dedicado ao clube.
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Croquis posteriores do franco-suíço dirigiram o debate para a largura do intercolúnio (GS8050). Apenas 

encontramos uma nota de Samper e Xenakis para Schaud & Metz, em 9 de julho (GS8047), respondendo à 

pregunta encaminhada por Le Corbusier três dias antes, sobre o esquema de dilatação (risco dos postigos; 

GS8048). As propostas eram duas: uma solução monolítica de colunas e vigas em concreto (segundo o 

plano n. 4627, desenhado por Kim) ou um muro de concreto para as galerias, independente da estrutura 

geral do prédio. A resposta do BET, optando pela segunda alternativa, foi enviada a Samper em 16 de julho 

de 1953 (FLC P1-10-173). Ele encerrou o mês de julho com a produção da prancha n. 4789 (FLC 03374; 

precedida pela prancha FLC 03537), tentando responder às dúvidas do BET em Chandigarh: a lâmina expõe 

os pórticos principais dos blocos 1; 2; 3; 5 e 6, ilustrados tanto na planta (variação de pilares) quanto na 

seção transversal, em escala 1:50. 
De volta ao estudo provisório do terraço-jardim, retomado pelo colombiano em 16 de julho, apare-

ceram esboços da seção transversal e um detalhe da laje (prancha n. 4787; FLC 02787), com ênfase nas 
sarjetas de evacuação, ilustradas na mesma folha mediante uma perspectiva em miniatura. Uma versão 
aperfeiçoada da planta dos canais no terraço foi desenhada pelo coordenador do Secretariado na lâmina 
n. 4788, na qual se percebem jardineiras quadradas – apoiadas nos pilares da estrutura –  e retangulares 

– sobre as vigas principais. 

Já em setembro286, o “Leão” esboçou uma perspectiva do clube – um corpo transparente, “miesiano”, 

embebido entre duas lajes longas (FLC 29120B). Treze dias mais tarde, desenhou as plantas desse volume, 

em escala 1:50 (FLC 02817), a partir de uma matriz ortogonal de 3 x 11 colunas. Um risco desse partido, 

sem data, foi desenhado por Samper, acompanhado por uma pequena perspectiva interior (FLC 03345), 

que ilustra a disposição de dois miolos de serviços no nível de acesso ou piso n. 1 – o primeiro, interior, 

de forma sinuosa, conteria os vestiários e as cozinhas; o segundo, exterior, mas colado ao perímetro sul, 

iria abrigar os toaletes. Essa alternativa era criticada pelo próprio Samper por causa da potencial fratura 

espacial. Em um canto da folha, ele riscou um esquema diminuto, juntando ambos os núcleos: uma estra-

tégia que faz pensar mais uma vez na arquitetura doméstica de Mies van der Rohe. Em 21 de setembro, 

o colombiano fez o corte transversal do clube, determinando a altura dos pilotis no “rez-de-chaussé” (o 

nível de contato entre o clube e o terraço-jardim) – não mais 3,66 m, mas 3 m –, bem como os cálculos e 

croquis para a inclusão de uma escadaria servindo ao interior do prédio (FLC 02819). Essa é perceptível em 

uma seção longitudinal do clube que também exibe um teto plano, resolvido em dois níveis (FLC 02820). O 

estudo completava-se com as seções transversais FLC 02821 (com destaque ao corte da jardineira) e FLC 

02822. Tanto nesse desenho, como em duas perspectivas miniatura, elaboradas a um lado, ilustrou-se a 

porção externa do miolo de serviços.

286 Como no caso de julho, possuímos poucos documentos assinados por Samper em setembro, enquanto nas 
Fiches Horaires aparecem 157 horas de participação no Secretariado.
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Duas jornadas depois, e como último registro da sua participação no Secretariado durante setembro de 

1953, Samper fez duas versões da planta do térreo, esclarecendo que o posicionamento definitivo dos 

pilotis dependeria dos eixos estruturais, a serem determinados pela equipe de engenheiros em Chandi-

garh (FLC 02832; FLC 02831). Dois volumes sinuosos de escadas, elevadores e um bloco de banheiros 

habitariam esse nível, invadido pelas sarjetas e por parte das jardineiras. A palavra “non”, do lado da 

perspectiva externa da rampa, indicaria a desconsideração de uma laje totalmente plana para a cobertura 

(FLC 02735). Então, uma segunda opção de corte transversal, com telhado "em borboleta", apareceu em 

outra perspectiva elaborada por Samper do mesmo ângulo (FLC 02734) e na elevação lateral assinada 

em 2 de outubro287 (FLC 02730). Para a fachada oposta, mais fechada (apenas uma janelinha quadrada no 

primeiro andar), Samper se perguntava se seria possível dispor uma gárgula (como desenhado em ambas 

as fachadas e, especialmente, na perspectiva), ao prever o uso da terra como isolante para o terraço288. 

O colaborador delineou uma planta do mesmo patamar, indicando a escada em ferradura e a saída ao te-

rraço-jardim pelo bloco dos ministros, em uma espécie de basarti, na frente de quatro vasos (FLC 02727). 

O desenho estaria precedido por dois riscos não datados (FLC 03339; FLC 03344). Um teto curvo, visível 

nos desenhos de Samper de 15 de outubro na planta, corte e perspectiva, iria cobrir aquela instância (FLC 

02722; FLC 02724). De fato, no começo desse mês, Samper tinha retomado os estudos para o bloco 4, 

especificamente para o Hall de Ministros, que era o ponto n. 8 do seu sumário. O desenho n. 53A e um 

esboço da página da caderneta do colombiano (GS8113/GS8114), elaborados do mesmo ponto de vista, 

ilustram a escada à esquerda, próxima à janela e, à direita, uma sucessão de pilares. Devido ao afasta-

mento entre a porta e a sala do ministro n. 1, Samper apontava a criação de duas salas de espera, des-

considerada na página seguinte. No desenho n. 53B, também de 1 de outubro de 1953 (GS8115, com uma 

versão depurada em GS8116), propunha uma espécie de boca ou esclusa, em troca da perfuração sobre 

o muro que separa o escritório do ministro n. 1 da sala de espera. A solução definitiva para o hall aparece 

no desenho n. 53C, do 1 de outubro de 1953 (GS8117; Fig. 232), reprise de um desenho em tinta traçado 

pelo próprio Samper quase com um ano de antecedência (9 de novembro de 1952; GS8120). Em palavras 

do colombiano, a criação de uma vedação curva para a sala isenta responde, concomitantemente, a dois 

problemas: a acolhida do visitante, que chega ao vestíbulo do prédio para se dirigir ao hall de ministros, e 

o encaminhamento dele para o interior da sala.

287 Outubro é o ultimo mês com registros de Samper nas Fiches Horaires, indicando 171 horas de trabalho para o 
Secretariado de Chandigarh.
288 Um croqui de Le Corbusier, três dias mais antigo, exibe uma planta mais simples, com um núcleo de serviços 
compacto, retangular (FLC 02736).
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Duas folhas soltas, descrevem as reflexões mais recentes do “Leão” (28 de outubro), sobre as falências 

estruturais da grande varanda do Governador, na fachada sul, ilustradas por duas isometrias (FLC 29120A; 

FLC 29120C): o grande pilar, no qual se apoiaria esse balcão, estaria submetido a esforços muito grandes 

de compressão por conta da altura (previa-se uma ondulação perigosa289). O “Quadrado do Governador” 

suspender-se-ia por diferentes pontos em três caras (o teto “A”; a laje “B” e o muro lateral “C”), sem funda-

mentos estáveis. Para corrigi-los, seria necessário adotar estratégias diferentes para cada lado: uma parte 

encostar-se-ia (em balanço) em um dos muros de contraventamento; a outra se suspenderia mediante 

mísulas e o restante apoiar-se-ia no pilar. 

Com essas notas, Germán Samper encerrava sua contribuição aos projetos do ateliê da Rue de Sèvres290.

Figura 236: Secretariado de Chandigarh, perspectiva hall de espera 
ministros, 1953.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS8117).

289 “No começo, Le Corbusier previu varandas que cortavam toda a altura da fachada. Mas, o peso dessas filas 
obrigava à sua disposição em balanço, exigindo a incorporação de elementos de suporte estranhos [...]. Os 
empreiteiros e os arquitetos no canteiro não conseguiam torná-los visíveis [...] Uma boa manhã, Le Corbusier 
chegou ao canteiro, olhou e disse: Non, non et non, pas comme ça. Laissez les colonnes descendre carrément 
jusqu’en bas et briser les brise-soleil. Ne changez rien au projet. Laissez-les juste le trouer. Como acontecia com 
frequência quando se tratava de soluções simples para problemas complexos, ninguém tinha pensado em conservar 
a estrutura visível” (DOSHI apud TOUCHALEAUME, 2010, p. 185, tradução nossa).
290 Ainda não conseguimos contextualizar duas pranchas assinadas por Samper para o dossiê Secrétariat: FLC 
03350 (croquis "ventilation, soleil, jardin, intimité") e FLC 03381 (detalhe canal Dépôt). Mas a data das folhas soltas 
basta para negar a afirmação de Leone (2013, p. 98), que disse que HEM foi o último projeto da Rue de Sèvres no 
qual o colombiano participou.
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3.3.4. 
O retorno à Colômbia

Devido ao ritmo intenso das obras de Chandigarh, que exigiam a presença periódica e regular de Le Corbu-
sier no canteiro, Samper não conseguiu se despedir pessoalmente do seu mestre, ao deixar o ateliê no co-
meço de novembro de 1953. Apenas uma carta, redigida no dia 5 desse mês (FLC R-02), testemunha sua 
partida. Três dias antes, o franco-suíço assinou um último e elogioso certificado para o colombiano, no qual 
indicava o dia 1 de novembro como data de culminação do vínculo trabalhista291. O documento exprimia 
“todas as qualidades essenciais do arquiteto, ou seja, a precisão, o sangue frio, a ordem e a capacidade de 
invenção” (tradução nossa)292. As palavras atenciosas do mestre não surpreendem, considerando sua es-
tima pelo colombiano. Em 6 de outubro de 1953293, poucos dias antes da partida de Samper, Le Corbusier 
ofereceu a ele e a Doshi uma versão do seu risco, bem conhecido, ilustrando as três atitudes que, segundo 
“Corbu”, precisavam-se para encarar a vida294. Entre essas, destaca-se a de Don Quixote como símbolo da 
nossa batalha cotidiana contra os moinhos de vento (Fig. 237). Lembre-se de que o próprio Corbusier, na 
sua juventude, empreendeu uma viagem, com um colega seu, em 1911, autodenominando-se o “Sancho 

Panza” da história. História que, em nossa versão, protagonizaram Salmona e Samper295.

Assim que instalado na Colômbia, o “Leão” tornou-se sócio da firma construtora Esguerra Sáenz 

Urdaneta Samper, notícia compartilhada ao eterno mestre em correspondência do 27 de janeiro de 1954 

(FLC R3-2-368). Anos depois, usufruindo a localização estratégica do seu ex-colaborador e a disposição dele 

para contribuir, à distância, ao ateliê (manifestada na carta de despedida), Le Corbusier contatou-o para en-

carregar-se de uma série de estudos preliminares à concepção de uma sede do Banco Francês e Italiano na 

capital colombiana (que nunca começou). Ambos os arquitetos conservaram sua amizade – o mestre cha-

mou de amigo ao seu antigo colaborador na sua caderneta de novembro e dezembro de 1955296. Samper 

também foi incluído pelo franco-suíço na lista preliminar de membros para o comitê principal da Fondation 

291 A carta FLC 62-15-346, dirigida a Malhotra, anuncia o substituto de Samper – o venezuelano Augusto Tobito – 
que assumiu o papel de coordenador em 18 de novembro de 1953.
292 “Fiquei muito satisfeito pelo seu trabalho durante toda sua estada no ateliê. Ele teve a oportunidade de abordar 
problemas da maior importância, de problemas arquitetônicos até os da arquitetura monumental. Almejo para ele 
todo o sucesso ao longo da sua carreira” (FLC G2-15-297, tradução nossa).
293 Em um depoimento posterior, Samper enganou-se sobre a data do presente: “Em um natal, ele ofereceu-nos 
um desenho simbólico com três figuras: a primeira delas era a silhueta de Don Quixote montado no seu magro 
Rocinante, batendo-se contra os moinhos de vento” (SAMPER, 1987, p. 61, tradução nossa).
294 As outras duas atitudes, segundo a legenda do desenho corbusiano, eram: "Precisa-se derrocar Tróia; precisa-se 
ser asno de carga todos os dias".
295 No verão de 1950, após a entrega dos primeiros planos de Bogotá, ambos os colombianos empreenderam 
aquele percurso pela Europa Mediterrânea, intitulado por Samper como “El Viaje Útil” e por Salmona como “Viaje 
del Quijote. Por sinal, Salmona tinha assistido às aulas do professor Jean Cassou, que traduz as obras de Miguel de 
Cervantes Saavedra, com destaque a Don Quijote de La Mancha (URREA, 2014, p. 142).
296 “Escrever uma palavra para o meu amigo Samper de Bogotá” (LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 4, p. 38).
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Le Corbusier, que aparece nos carnet S67 –  junho de 1962 – e K46L (LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 

1981, v. 3, p. 818; 919). Por fim, o colombiano é mencionado dentro de uma lista de amigos em sua cader-

neta L49 (maio – outubro de 1957), para os quais Le Corbusier dirigiu umas palavras emotivas solicitando 

contribuições para os volumes n. VII e n. VIII da sua Œuvre Complète297.

 Samper voltou à França em varias ocasiões, nos anos seguintes, para visitar as obras do seu mes-

tre. Em 1961, ele também fez questão de viajar à Índia e constatar, pessoalmente, o fruto do seu próprio 

trabalho, em especial no que diz respeito ao Secretariado, de cuja concepção cuidou zelosamente: 

Ao enxergar esse setor do prédio [a fachada sul] emocionei-me, pois me encontrava 
diante de uma coisa magnífica: conhecendo a intimidade da sua criação, entendi a 
audácia do homem que o concebeu. Também entendi a razão da qualidade que, no cer-
tificado de trabalho, Le Corbusier qualificou-me no dia que parti do seu ateliê: o sangue 
frio (SAMPER, 1987, p. 63-64, tradução nossa). 

Figura 237: Risco de Don Quixote para Balkrishna Doshi e Germán 
Samper, 1953.

Fonte: Le Corbusier (FLC).

297 A lista também incluía Lucio Costa, Oscar Niemeyer e Giuseppe Marani, engenheiro italiano residente em Bogotá 
e, em várias oportunidades, interlocutor entre Le Corbusier e Samper (já instalado em Bogotá como registrado) 
pelas cartas FLC E2-14-469 e FLC E2-14-472.
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3.4. 
AUGUSTO TOBITO E A CRISE DO ATELIÊ 

Augusto Tobito Acevedo (Rubio, 1921 – Genebra, 2012) nasceu na Venezuela, mas formou-se como ar-
quiteto em Bogotá, na Universidad Nacional de Colombia (seu pai era colombiano), em fevereiro de 1947. 
Daí sua rápida vinculação como docente na Universidad de Los Andes nessa cidade (em agosto de 1951. 
DAZA, 2014a, p. 185) e como arquiteto do Escritório de Trabalhos Públicos, que executaria posteriormente 
o plano da capital junto ao franco-suíço e a Town Planning Associates (FLC H3-4-127). Além disso, Tobito 
fez parte da lista do membros do CIAM Colômbia, registrada na sétima versão do congresso – Bergamo, 
1949 –, onde Sert apresentou o plano para a cidade de Tumaco, no litoral Pacífico colombiano, que contou 
com a participação do venezuelano (FLL CIAM A001).

Embora não tivéssemos acesso a documentos do dossiê colombiano elaborados por Tobito, uma 
carta escrita por Le Corbusier ao seu sócio catalão298, em 26 de novembro de 1952299, aponta sua partici-
pação no Plano Piloto, atingindo o estatuto de arquiteto chefe no Ministério Colombiano de Obras Públicas 
(MOP). “Quando, posteriormente, assinou-se o contrato [com Le Corbusier] em 1948, foi-me requisitada 
informação sobre o Palácio Residencial e os edifícios ministeriais. Dessa maneira, entrei em contato com 
Le Corbusier” (TOBITO apud PÉREZ RANGEL, 2011). Entretanto, os primeiros planos assinados por esse 
colaborador propriamente na Rue de Sèvres nada têm a ver com esse projeto, mas aos canteiros de Briey-
en-Fôret, Chandigarh e Rezé, em abril de 1953.

Tobito já havia encontrado o franco-suíço entre 16 e 24 de junho de 1947, como membro da co-
missão da Sociedade Colombiana de Arquitetos que o acolheu durante sua primeira visita à capital colom-
biana. Além disso, em março de 1949, o venezuelano compareceu ao almoço de despedida do mestre 
organizado pelos pais de Fernando Martínez Sanabria300. Em agosto desse ano, Tobito publicou na revista 
especializada Proa, de Carlos Martínez e Carlos Arbeláez, o artigo “Le Corbusier Urbanista”, no qual se 
resumiam os principais postulados corbusianos para o planejamento das cidades, a partir de propostas 
paradigmáticas (Ville Radieuse, planos para Paris e Argel). Por fim, tudo indica que Tobito era amigo de 
Giuseppe Marani, engenheiro italiano residente na Colômbia e achegado a Le Corbusier301. 

298 Não tivemos acesso a essa carta, mas sim a sua resposta: “Pusemos isso nos planos, justo como você o 
desenhou em Bogotá com Tobito”. Carta de Wiener (publicada por SCHNITTER In: O’BYRNE, v. 2, 2010, p. 168, 
tradução nossa) a Le Corbusier em 30 de novembro de 1953. 
299 “Bogotá Centro Cívico: os planos originais feitos por Tobito devem estar no escritório do Plano em Bogotá”. Carta 
encaminhada de Chandigarh (FLL SERT E32, tradução nossa). Porém, esses desenhos poderiam não corresponder 
ao projeto de Le Corbusier, Sert e Wiener, mas a uma proposta anterior para Bogotá, feita pelo Escritório de Edifícios 
Nacionais e também publicada em Proa n. 7 (maio de 1947). “Em 1948, […] Le Corbusier visitou a Direção 
[…]. Depois de serem apresentadas algumas obras boas, foi exibido um conjunto, quiçá pouco convencional, de 
apartamentos para Bogotá, a ‘Cidade do Empregado’. O visitante ficou impaciente” (PINILLA In: O’BYRNE, 2010, v. 
2, p. 121, nota 15, tradução nossa). 
300 Tobito projetou, junto a Martínez Sanabria e Jaime Ponce de León (sócios em um escritório localizado no Edifício 
AKL, do centro de Bogotá; DAZA, 2014a, p. 181), uma série de casas no norte de Bogotá publicadas pela revista 
Proa (n. 43/44 de 1951).
301 Cf. cartas FLC E2-14-458/59/60.
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A contratação do jovem arquiteto no escritório parisiense não foi produto da sorte, mas de uma solicitude 

prévia em 24 de janeiro de 1953302, enquanto trabalhava na Colômbia. Isto segundo uma carta para ele da 

secretária da Rue de Sèvres303, indicando a necessidade de retrasar a viagem, devido à impossibilidade 

de lhe encaminhar um certificado de sua contratação. Pérez Rangel (2011) afirma que o exame que Le 

Corbusier fez do trabalho do venezuelano na Colômbia com o escritório de Arbeláez e Gaitán Cortés, espe-

cificamente do projeto para a Ciudad del Empleado, teria sido fundamental no aceite de sua candidatura 

ao escritório parisiense, bem como uma carta de recomendação do reitor da Universidad de Los Andes 

(onde o venezuelano tinha dado aula). Além disso, Tobito possuía fama de excelente desenhista. Em 20 

de março, a autorização do Ministério Francês do Trabalho para ele ficou pronta304 e, segundo o certificado 

302 “Ele [...] insiste particularmente em que você venha direto até aqui, o mais rápido possível. Há muitos trabalhos 
em andamento, entre os quais alguns foram-lhe assignados, e sua ausência traz, gravemente, prejuízo. Envie então, 
de urgência, a carta oficial com sua data e local de nascimento, etc... que tínhamos pedido para você em despacho 
de 26 de janeiro, para que possamos continuar a burocracia visando à obtenção dos seus documentos. Contudo, 
considerando a lentidão de todas as providências, não estaria mal que você, como sugerido na sua carta, pedisse 
um visto de turista para que pegue o barco de 28 de fevereiro, como último prazo [sic]” (FLC G2-14-78, tradução 
nossa). Existe uma promessa de contratação redigida para Tobito por Le Corbusier, possivelmente exigida pelas 
autoridades trabalhistas francesas, indicando o tempo e pagamento (4 meses e 150.000 francos mensais; FLC 
E3-13-149). A data do documento resulta estranha – 20 de julho de 1959 – porquanto se trata do último mês de 
serviço do venezuelano na Rue de Sèvres. Outra opção é que se trate de um erro na datilografia do certificado.  
303 Em telegrama de 17 de fevereiro de 1953, dois meses antes da chegada de Tobito a Paris, os sócios de Le 
Corbusier pediram a presença imediata do venezuelano no escritório de Nova Iorque (cuja chegada à Rue de Sèvres 
estava marcada para o mês de março) que deveria ficar até abril para encarar a execução do plano de Bogotá. 
No dia seguinte, Sert e Wiener reiteraram e explicaram sua solicitação: “Há algum tempo escrevemos para Tobito 
pedindo-lhe vir e trabalhar conosco durante um par de meses para ajudar no preenchimento das informações 
faltantes. Ele telefonou para nós ontem, contando que vai começar a trabalhar com você em algum momento do 
mês que vem. Você poderia, como um grande favor, deixá-lo ficar conosco em Nova Iorque até o final de abril? 
Isso [...] contribuiria no sucesso e aprovação do plano” (FLL SERT E32, tradução nossa). Como anedota, Tobito 
recebia sua correspondência em Bogotá, na Livraria Franco Colombiana, onde deixou uma dívida antes de partir. 
Na tentativa de recuperar o dinheiro, as diretivas da livraria encaminharam-lhe uma missiva ao endereço da Town 
Planning Associates em Nova Iorque, em 11 de agosto de 1953, data na qual já trabalhava para Le Corbusier. O 
contrato e outros documentos mencionados neste capítulo, relativos aos anos formativos de Tobito encontravam-
se no acervo particular da sua esposa, Bárbara Bradley, cuja localização atual desconhecemos.
304 FLC G2-14-214. Uma nova demanda foi apresentada em 7 de setembro desse ano.

Figura 238: Augusto Tobito, Le Corbusier e vários colegas da Rue de 
Sèvres, c.a 1955.

Fonte: FLC L8-13-8.
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fornecido em 27 de junho de 1958 (FLC E3-12-284)305; 6 dias depois de recebê-la começou sua atividade 

no ateliê. Um depoimento do próprio colaborador fornece mais detalhes da sua chegada a Paris:

Cheguei ao ateliê de Le Corbusier em março de 1953. Possivelmente, por causa do en-
tusiasmo que senti por participar em trabalhos como esse, fui diretamente do aeropor-
to ao estúdio, com as minhas malas. Enquanto me dirigia para falar com Le Corbusier, 
os membros do ateliê esconderam as minhas bagagens – isso, para mim, significava 
boa sorte, mas esse otimismo foi logo destruído por Le Corbusier que, ao me receber, 
perguntou para mim: o que você quer? Esse momento foi dramático para mim e fiquei 
confuso [...] (TOBITO; VILLANUEVA, 1965, p. 18, tradução nossa).

A documentação para a expedição da carteira de trabalho de Tobito (que se extraviaria em outubro 1957306) 
apenas chegaria à Chancelaria em junho de 1953 (FLC G2-14-471). Chama a atenção mais um certificado, 
desta vez redigido em língua espanhola, assinado307 e carimbado por Le Corbusier em 10 de abril e pro-
tocolado pelo consulado colombiano em 26 de maio. Nesse, o célebre arquiteto apresentava-se como “o 
reitor desta universidade” (a da Rue de Sèvres), indicando que o venezuelano cursava uma especialização 
em arquitetura e urbanismo, com aulas entre o primeiro dia desse mês e abril de 1956 (três anos). A feição 
escolar do atestado, com certeza, obedecia aos trâmites necessários para a obtenção de uma bolsa, pois 

ficava claro que o arquiteto lhe pagaria um salário de estagiário308. 

305 Essa informação é confirmada por um atestado assinado por Le Corbusier e por Andreini em 27 de junho de 1958 
(FLC E3-18-284).
306 Em 3 de outubro de 1957, o mestre teve que submeter um novo dossiê diante do serviço de Mão de Obra 
Estrangeira do Ministério do Trabalho. 15 dias depois, e possivelmente ligado a esse fato, no ateliê redigiu-se a 
minuta de um empréstimo, por parte de Le Corbusier a Tobito, de 150.000, a pagar em doze parcelas.
307 A assinatura não parece original, se comparada com a firma gravada no carimbo. A imitação da assinatura de 
Le Corbusier por parte de seus colaboradores, às vezes autorizada, era uma prática comum na Rue de Sèvres por 
conta da velhice do chefe ou das suas ausências frequentes. Isto resulta ainda menos surpreendente no caso de 
Tobito, conhecido pelas suas habilidades para a imitação dos traços do seu mestre.
308 No seu carnet n. 3 (1954-1957), Le Corbusier (apud BAUDOUÏ, 2002, p. 92; nota 5, tradução nossa) escrevia: 
“aos 67 anos, levo uma vida terrível para... alimentar à minha gente nova, que é a minha família”.

Figura 239: Augusto Tobito em uma soirée com Xenakis, c.a. 1956. Fonte: acervo particular Bárbara Bradley (publicada por GUALTIERI, 2012).
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Rogelio Salmona309, que estava quase prestes a partir do ateliê, hospedou ao seu novo parceiro nos primei-

ros meses da sua estadia parisiense (GUALTIERI, 2012), antes de ele se instalar em um quarto do Hôtel du 

Danube, no n. 58 da Rue Jacob310, (mesma rua do 6e arrondissement onde Le Corbusier morou, na década 

de 1920), em 20 de agosto de 1953311. Além da faculdade de origem, ambos os colegas tiveram em comum 

o esquecimento, por parte de Le Corbusier, da promessa de trabalho que lhes fez312, uma polêmica amizade 

com Iannis Xenakis (Fig. 239)313 e o fato de serem os colaboradores latino-americanos que participaram no 

maior número de projetos na Rue de Sèvres (27, no caso de Tobito). Porém, na maioria dos casos, a contri-

buição do venezuelano foi mais intensa, daí o caráter diferenciado da sua descrição da metodologia do ateliê:

Nesse momento, eu estava muito influenciado pelo jeito colombiano de falar, que faz 
literatura do nada, e isso começou a desesperar [a Le Corbusier]. Daí que ele fixasse 
um sistema de perguntas que permitia-me responder aos assuntos do seu interesse. 
[...] Como em todo ato criativo, não havia um processo fixo para esclarecer o início 
da resposta ao problema apresentado; tudo se mistura. Na distribuição do trabalho 
aos seus colaboradores, Le Corbusier assinava tarefas muito precisas e os designava, 
até um ponto específico, como responsáveis pelo projeto. Nesses casos, às vezes 
acompanhava o problema com croquis muito específicos e confusos ao mesmo tempo; 
expressivos porque sua maneira de desenhar [...] resumia, em poucas linhas, todo 
o processo, madurado durante meses. Talvez, isso tornava-o atrapalhado, porém era 
magnífico, ao se tratarem de croquis quase sempre traçados no momento que a ideia 
clara chegava, desenhados com tinta ou lápis e quase sempre coloridos [...] A dificul-
dade era que ele fornecia poucas explicações sobre o próprio croqui. Ele expunha um 
pouco do problema, juntando a informação que tinha conseguido reunir no seu contato 
com as diferentes entidades que conectavam o projeto com o cliente (TOBITO; VILLA-
NUEVA, 1965, p. 19, tradução nossa).

Eram tempos de melancolia na Rue de Sèvres. Como conclusão da sua homenagem para o mestre em 

1987 (p. 12), Samper e Valência escreveriam: 

309 Segundo Michèle Clément (apud URREA, 2014, p. 534) a amizade do seu ex-marido Salmona com Tobito foi uma 
das mais sólidas do franco-colombiano no ateliê. 
310 Tobito pagava 500 francos por semana de hospedagem e, esporadicamente, 150 francos por cada café da manhã.
311 Ver “Certificat de Domicile” de 12 de outubro desse ano. A informação é confirmada pelo segundo atestado que 
Wogenscky assinou para Tobito em 9 de novembro de 1954 (FLC E3-13-178).
312 “’E Paris? Já viu a Torre Eiffel, já viu Notre Dame? O que você achou da Torre Eiffel?’ Eu respondi: ‘Vi a torre Eiffel, 
mas não Notre Dame, o ônibus ainda não passou por ali. [sobre a Torre Eiffel] É belíssima, mas estive em Nova 
Iorque e pareceu-me pequena’. Corbusier [sic] ficou olhando-me e perguntou de novo: ‘O que você veio fazer aqui?’ 
‘Vim trabalhar’. ‘Eu estou muito ocupado, então vá no ateliê e veja o que eles estão fazendo’. Desse jeito começou 
o meu trabalho com Le Corbusier” (TOBITO; VILLANUEVA, 1965, p. 18, tradução nossa).
313 À diferença de Salmona e dos outros colaboradores que associavam Le Corbusier com o pensamento político 
de extrema direita, Tobito (1965, p. 22, tradução nossa) reconhecia no seu mestre certa flexibilidade: “No que diz 
respeito ao aspecto político, posso dizer que, no ateliê, os colaboradores possuíam ideias políticas muito diversas. 
Não tive oportunidade de saber a posição dele diante do problema da Argélia. Contudo, através dos seus escritos, 
se deduz a posição política geral, a universal [...] estava implícita na sua posição de liberdade do indivíduo na 
coletividade, como ele pregoava. Precisamente por conta disso, Le Corbusier foi acusado de inúmeras posições 
políticas que realmente não tinha adotado”.
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O cansancio de uma longa batalha deixa suas pegadas. Os seus comentários são amar-
go [sic]. Sempre sente que o roubaram. Casos da Sociedade das Nações, da casa 
Errázuriz, do carnet da ONU. [...] Solidão: nunca o vimos no programa de camaradagem 
com ninguém. Acho que, além da sua mulher, não deve ter tuteado ninguém. Não per-
mitia contato físico (tradução nossa).

Após o falecimento de Yvonne, em 1957, Le Corbusier abriu mão da maioria dos seus colaboradores, fican-

do apenas com pessoal de altíssimo talento e capacidades, entre eles Iannis Xenakis, André Maisonnier e 

o próprio Tobito. Aquilo não significava que eles usufruíssem do carinho do mestre; muito pelo contrário, 

foram abertamente apelidados de dattiers: a analogia biológica, desta vez, foi além dos latinos, atingindo 

Maisonnier, que pertenceu a uma geração francesa repatriada após a guerra entre a França e a Argélia; 

geração considerada pelos franceses mais tradicionais como estrangeira (pieds noirs, como os chamavam 

na gíria popular). Segundo Tobito (1965a, p. 19-20), a autonomia ganha pelos dattiers desdobrou-se em 

conflitos com o mestre, típicos do processo projetual:

Ele conferia inteira liberdade ao colaborador, ainda que sob a sua direção. Inicialmente, 
ele fazia uma seleção para a distribuição do trabalho que nada tinha a ver com a quanti-
dade de serviço que possuía cada um dos seus colaboradores. Isso, às vezes, suscitava 
protestos, pois o colaborador não entendia como, estando tão carregado, constran-
gia-os com projetos, quase sempre de grande magnitude. [...] Iniciava o trabalho e, 
por causa das suas inúmeras ocupações, Le Corbusier deixava passar uma semana. 
Depois, quando era o momento de tomar decisões específicas, aproximava-se à mesa, 
sentava-se e começava a perguntar e pedir ao colaborador sua proposta inicial para 
o trabalho. Quando [Le Corbusier] tinha entregado os croquis e o ajudante propunha 
alguma coisa diferente, solicitava-os e fornecia explicações mais específicas sobre o 
seu significado. Nesses casos, a ideia estava muito precisa na mente de Le Corbusier 
e ele desconsiderava a proposta do colaborador, obrigando-o a iniciar novamente o 
desenvolvimento do projeto segundo os seus riscos. Logicamente, essa atitude era 
incompreensível para o empregado. Na etapa seguinte [...], iniciava-se um intercâmbio 
contínuo, durante o qual Le Corbusier admitia algumas ideias projetadas pelo colabora-
dor, que retificava até um ponto específico ou que comparava com aquilo implícito nos 
seus croquis [...]. Tratavam-se das provas que os seus colaboradores deviam encarar 
até se cumprir um tempo trabalhando com ele. Posteriormente, aprendiam a ler nas 
três e quatro linhas que fazia. Quando não fornecia esboços, o processo era o opos-
to: o colaborador iniciava uma solução e Le Corbusier tentava entender a proposta, 
introduzindo ideias pessoais no caminho que deveria continuar no projeto começado 
pelo colaborador. Também acontecia que, repentinamente, encontrava-se um erro na 
solução formulada e, então, ele dava um rumo totalmente novo [...], ou transformava-a 
aos poucos, [...] havia um trabalho colaborativo. Estabeleciam-se novas ideias e trata-
va-se de descobrir se eram validas ou não [...] (tradução nossa).
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3.4.1. 
Projetos indianos e arquitetura simbólica

No momento da incorporação de Tobito ao ateliê, Salmona trabalhava nos projetos para o anexo Supremo 

Tribunal e para o Village du Gouverneur314 de Chandigarh, enquanto Samper abordava os primeiros esque-

mas do Capitol – propostas das quais o venezuelano cuidaria mais tarde: para a extensão da Haute Cour, 

ele trabalharia em junho de 1954 e abril de 1955315 e para a estação de ônibus na V2 Capitol, em setembro 

de 1956, registrando 102 horas de serviço316. No primeiro caso, os planos do pavilhão de advogados, 

desenhados por Tobito e Kim, exibiriam transformações em relação ao esquema esboçado por Salmona: 

da barra desprender-se-ia um volume baixo, quadrado e isolado, apenas conectado ao volume principal 

por uma galeria aberta (prancha n. 5252; FLC 04686, FLC 04684). A prancha n. 5251 (FLC 04685; Fig. 240) 

detalha, na planta e na axonometria, os vasos para as árvores no teto e a galeria, coberta por uma particular 

abóbada sobre pilares. A dupla Tobito/Kim também detalhou o pan-de-verre, com caixilhos de madeira 

(FLC 04761; FLC 04686; FLC 04761). No que diz respeito ao Capitol 317, o aporte do dattier foi mínimo e 

tardio: uma carta de 15 de setembro de 1958 alude aos seus desenhos sobre a pavimentação (“muito 

lisa, grandes dalles fissuras” FLC P1-12-223, tradução nossa)318.

Tobito também ficou encarregado do City Center, área pedestre no centro da cidade (setor 17), 

registrando, nas Fiches Horaires, 163 horas de trabalho em abril e 101 em maio. Como comentado, Sam-

per tinha desenvolvido um esquema básico dois meses antes, que dava conta de um grande conjunto de 

prédios à maneira de bazar turco, com galerias, locais comerciais e escritórios nos pisos superiores. Em 

18 de maio de 1955, o venezuelano estudaria, em escalas mais detalhadas (esquemas da planta livre em 

escala 1:100 e elevações em escala 1:50), a incidência solar nos prédios e nas suas arcadas, pela incor-

poração de brise-soleils horizontais e verticais nas fachadas sul-oeste (n. 4667; n. 4691, Fig. 241; n. 4692 

314 Isto segundo uma nota de Le Corbusier (In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 3, p. 254) em seu caderno J35 (“Bombay, 
décembre 1954”): “Tobito 24/2/55 escrever da Escola Técnica de Chandigarh dirigir Vila dos peões G’. Assar telhas 
p. Cimento limpo ou gesso abóbadas” (tradução nossa).
315 Segundo a carta FLC P2-11-417, Tobito também teve uma pequena contribuição ao próprio Palácio da Justiça, 
em 31 de janeiro de 1958: “Dar-me a informação (plano existente) dos nichos sobre os três pórticos da Alta Corte 
para que eu possa botar a cor” (tradução nossa). No exemplar da nota entregue a Tobito, existe uma legenda 
manuscrita pelo colaborador: “pedir os planos exatos a Malhotra em 5 de janeiro/58”. Além disso, em dezembro de 
1954, Le Corbusier pediu a Tobito fazer uma lista de planos consecutivos da Haute Cour para Nehru, especificando 
erros, lacunas, complementos e fotos ampliadas (carnet J35; LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 3, p. 311).
316 Uma única prancha assinada por Tobito dá conta desta contribuição: a FLC 05099 (“development scheme”), com 
cotas em pés e polegadas: trata-se de uma planta geral da estação, confrontada ao perfil da V2.
317 Segundo Leone (2013, p. 115), a contribuição do venezuelano também envolvia a elabração de um memorial do 
projeto e do perfil do Capitol, onde era possível enxergar o prédio do Supremo Tribunal. Também não possuimos 
documentos que confirmem essa informação
318 Ratifica-se esta contribuição por uma menção de setembro de 1958 (“Tobito dallage Chandigarh Capitol”) na 
caderneta M54, preenchida em Vevey (LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 4, p. 148).
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FLC 05676; FLC 05123A/B; FLC 05124A/B; FLC 05428319), norte-leste (n. 4689 – FLC 05121; FLC 05434320) 

e noroeste (prancha n. 4686 – FLC 05677)321. Segundo o Livre Noir, Tobito também teria desenhado as 

pranchas n. 4790 e n. 4791, em 17 de julho desse ano322, e os planos n. 5403 e n. 5404 (“City Center + 

V2 Capitol”), em 4 de setembro de 1956 (mais de três anos depois). Após isso, o dossiê passou a ser 

desenvolvido, modificado e executado pela agência de Chandigarh, conservando poucos lineamentos da 

proposta corbusiana (PAPILLAULT, 2011, p. 206). 

319 O plano não foi encontrado no acervo da FLC.
320 O plano não foi encontrado no acervo da FLC.
321 “A sofisticação obtida está longe do peso massivo que seria executado: cada nível, cada elevação é tratada de 
maneira diferenciada com pórticos da altimetria que sempre muda” (PAPILLAULT, 2011, p. 206, tradução nossa).
322 As Fiches Horaires registram 112 horas de trabalho de Tobito para esse dossiê, em julho de 1953.

Figura 240: Axonometrias edifício anexo para advogados, Chandigarh, 
1955.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 04685).

Figura 241: Prancha n. 4691, fachada sul-oeste prédio de escritórios City 
Center, Chandigarh, 1955.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 05121).
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Concomitantemente à concepção do City Center, desenvolvia-se outra proposta, diretamente vinculada a 

esse centro: o PTT Building, um dos raros “arranha-céus” (11 andares) que iriam ser erigidos no Panjabe323. 

Em maio 26, Tobito desenhou uma fachada desse prédio (a sul-oeste, FLC 05419324), exibindo as loggias. 

Passariam mais de três anos antes que o dattier retomasse o projeto, elaborando novas versões da mesma 

elevação, voltada para a rua (FLC 05370). Tratava-se de uma fachada muito mais convencional, se com-

parada com os estudos para o City Center. Porém, uma pequena legenda, acompanhando um detalhe em 

corte transversal de um andar tipo, revela a mesma solução adotada em setembro desse ano, tanto para 

esse projeto quanto para os bordes da V2 do Capitol. Em 23 de outubro de 1956, Tobito riscou uma planta 

tipo, em escala 1:200, para estudar o sistema de circulações; uma planta do primeiro andar (FLC 05375) e 

uma planta da estrutura da larga plataforma (rede de pilotis separados cada 5,6 m), que carecia de detalha-

mento na elevação (FLC 05372). A fachada sul-leste que Tobito desenhou é muito esquemática (somente 

uma fileira de brises), com destaque a uma pequena marquise que assinala o acesso do prédio (FLC 05376). 

A ideia de torre sobre plataforma desapareceu quando o colaborador aperfeiçoou o conjunto de planos de 

outubro. A prancha n. 5501 (16 de janeiro de 1957; FLC 05385 e FLC 29133) é muito mais evoluída, detal-

hando a marquise, tanto na planta quanto no corte, e fornecendo uma seção transversal dos brises, em uma 

escala maior. Na versão de janeiro de 1957 da fachada sul-oeste (prancha n. 5503; FLC 05388/FLC 29135) o 

baseamento já aparece detalhado, com quebra-sóis no primeiro andar. Chama a atenção um quadro que se 

superpõe a vários brises, uma varanda, quebrando a monotonia da composição. A série desse mês, elabo-

rada pelo venezuelano, também possui uma fachada noroeste (prancha n. 5505; FLC 05391) e uma planta 

do primeiro andar, “Archives”, evidenciando o sistema estrutural anteriormente analisado e acompanhada 

por um corte transversal da torre que atravessa o conjunto (FLC 05355; FLC 05389; FLC 29136). A seção 

foi elaborada sobre o esquema da prancha n. 5504 (FLC 05381), retomado anos mais tarde por Guillermo 

Jullian. Por fim, uma fachada inédita desenhada pelo venezuelano, a norte-leste, exibe janelas moduladas 

por caixilhos verticais, recurso explorado no monastério de La Tourette no Secretariado e que Le Corbusier 

chamaria de pans-de-verre ondulatoires325 (também conhecidos como ondulatoires; FLC 29138; Fig. 242).  

323 “Efetivamente, Chandigarh é pensado como uma cidade plana, da qual apenas surgem prédios raros como 
aquele do primeiro projeto do Secretariado sobre o Capitol, em R+9, os prédios de escritórios em R+6 ao longo 
da Jan Marg, e os edifícios comerciais do setor 17 em R+5. O PPT Building é, principalmente, um edifício de sábia 
construção, com um desenvolvimento extraordinário do brise-soleil. No final de 1956, [...] a fachada norte parece 
mais original com o uso de um brise-soleil ondulatoire que se transformava de andar em andar, concomitante 
às pesquisas empreendidas para as fachadas de La Tourette. Previamente, o edifício de classificação do PTT 
superpunha-se a uma pirâmide, também com fachada ondulatória” (PAPILLAULT, 2011, p. 208-209, tradução 
nossa).
324 O plano não foi encontrado no acervo da FLC.
325 "No Secretariado, o concreto cru se interpõe à fenestração das duas fachadas principais, com elementos verticais 
e estreitos, de 27 x 7 cm de seção e 366 cm de altura, que constituem os ondulatoires. Dentro dos panos de vidro 
com marcenaria de madeira, os aerateurs do acesso foram introduzidos. Aqueles da saída estavam conectados ao 
dutos que levavam o ar para a cobertura" (CORRÊA; ANZOLCH; PEDROTTI, 2015, p. 1496, tradução nossa).
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Tanto os brise-soleil das outras fachadas quanto o enorme quadro de concreto na fachada sul-oeste foram 

elementos potencializados no Secretariado do Panjabe, que também contou com a contribuição esporádi-

ca de Tobito, entre novembro de 1953326 e setembro de 1958. O venezuelano ficou responsável pelo dossiê 

porque o mestre almejava transformações drásticas: daí que, em 18 de novembro, encaminhasse uma 

mensagem a Malhotra anunciando a substituição de Samper por Tobito como chef d’études do Secretaria-

do (FLC 62-15-346). Nesse momento, o canteiro já havia sido iniciado327, e as modificações incorporadas 

por Tobito não foram radicais: quase um mês depois de sua indicação como chefe de estudos (10 de no-

vembro), o venezuelano elaborou uma nova planta do bloco de serviços no nível 2, retificando a prancha n. 

4631 que Samper e Kim desenharam em 5 de março (n. 4832; FLC 02742) – reagrupação dos sanitários e 

indicação dos eixos estruturais e vigas (a verificar pelos engenheiros).  

O dossiê voltou às mãos de Tobito em outubro de 1954, quando se ocupou de aspectos relativos 

aos escritórios dos ministros: duas alternativas para a distribuição em planta, em escala 1:50 (n. 5122, FLC 

02848, Fig. 243; FLC 02880); um corte transversal pela sala do governador e sua varanda, com uma pro-

jeção do grande pórtico de acesso (prancha n. 4932 bis; FLC 02881, FLC 02852), e esquemas, em planta e 

elevação do sistema de ar condicionado (n. 5123, FLC 02849; FLC 02879). Em um meio tão quente quanto 

Chandigarh, a pesquisa pelo desempenho climático e luminoso do Secretariado era fundamental e conti-

nuaria, por parte do colaborador, mesmo anos depois (últimos meses de 1958), ao detalhar as possíveis 

Figura 242: Prancha n. 5502, fachada noroeste prédio de escritórios PTT 
Building, Chandigarh, 1955.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 29138).

326 As Fiches Horaires registram 175 horas de trabalho de Tobito neste dossiê.
327 “A cerimônia de ‘consagração do lugar’ aconteceu em setembro de 1953 e, em 1958, comemorou-se a finalização 
dos trabalhos e a inauguração. A divisão do estado do Panjabe abraçou aquela do Secretariado, que teve problemas 
para funcionar como edifício de escritórios devido à sua distribuição ao redor de estranhas caixas de escadas” 
(PAPILLAULT, 2011, p. 284, tradução nossa).
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alternativas para os caixilhos tanto dessas salas (FLC 03533, FLC 03535) quanto da plataforma do edifício 

(FLC 03516; FLC 03517B; FLC 03527), alternando vitrais e blocos de vidro. Por fim, o próprio Corbusier 

incorporou um esquema de circulações das bicicletas sobre o plano de estacionamentos desenhado por 

Tobito em 20 e 21 de junho de 1957 (prancha n. 5529; FLC 06028 e FLC 05198).

328 Inúmeras razões de caráter político e econômico fizeram com que as autoridades indianas obrigassem Le 
Corbusier a escolher qual das suas propostas para o Capitol devia ser construída: O Raj Bhavan ou o Knowledge 
Museum (abordada no próximo capítulo deste trabalho). A respeito da frequência deste tipo de circunstâncias, 
alheias ao poder de decisão de “Corbu”, Tobito (1965, p. 21, tradução nossa) comentava: “[...] na minha opinião, 
ele foi o eterno ingênuo e pensava que somente pelo fato de ter estudado o problema e de ter trinta ou quarenta 
croquis [...] encontrou a solução.[...] Daí as inúmeras surpresas que, do meu ponto de vista, recebeu até o último 
momento. Encontrou que as intrigas [...], além da influência exercida pelas entidades que regiam ou realizavam 
os planos – naturalmente, os políticos – apagavam as ideias dele. Então, percebia sua situação exata”.
329 103 desenhos, entre 1954 e 1956, segundo Leone (2013, p. 114). Esse autor afirma que, concomitantemente, 
Tobito trabalhava nas Unités de Vacances de Cap-Martin. Ainda não possuimos documentação que confirme 
essa informação.

Figura 243: Prancha n. 5122, Secretariado de Chandigarh, planta de 
escritórios de ministros, soluções A e B, 1954.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 02848).

O Raj Bhavan

O Palácio do Governador, único dos quatro grandes prédios projetados por Le Corbusier para o Capitol sem 

construir328 (paradoxalmente indicado, no sumário do volume n. VI da Œuvre Complète como “en cons-

truction”), foi a proposta para Chandigarh na qual Tobito trabalhou mais intensamente329. O venezuelano 

entrou na equipe do projeto um mês antes de se envolver na concepção do Secretariado, isto é, em outu-

bro de 1953; para esse momento, Samper já tinha estudado as superfícies do programa, decorrentes na 

volumetria e dimensões básicas do Raj Bhavan (nome hindi que significa, literalmente, Casa de Governo): 

pelo menos 88 planos dos 500 que, segundo Le Corbusier, constituiriam o projeto, foram desenhados pelo 

dattier entre 1953 e 1958, com destaque à charrette de 1955.
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O Palácio iria ser a moradia de Nehru. Desde o começo do planejamento da nova capital, Le Corbusier tam-

bém tinha em mente o papel desse prédio como remate de um dos dois eixos que organizariam o Capitol; 

daí a “desproporção” nas dimensões da primeira proposta (logo rejeitada pelo governador, ao representar 

uma ostentação oposta à lógica da nova democracia), e a consequente ultrapassagem do orçamento 

inicialmente previsto para sua construção.

330 A série de rascunhos é completada por mais dois croquis de plantas não identificados, de 2 de dezembro de 
1953 (FLC 04098; FLC 04097).
331 Segundo a carta enviada por Tobito a Prabmawalkar em 4 de outubro de 1955 (FLC G2-19-326), essa plataforma 
abrir-se-ia a uma V5, atravessando subterraneamente o Capitol, como confirmado pelas pranchas n. 5294 e n. 5294 
bis –  esquemas em planta desenhados na mesma data dessa missiva (FLC 04236).

Figura 244: Raj Bhavan, esboço da planta n. 5, 1953. Fonte: Augusto Tobito (FLC 04104).

O serviço de Tobito para o Raj Bhavan começou em 18 de outubro, quando Le Corbusier elaborava alguns 
riscos para o sistema de canalizações e dutos inspecionáveis (FLC 04163). Nesse mesmo dia, o vene-
zuelano assinou croquis coloridos da planta, nos quais os elementos sinuosos que abrigariam o programa 
aparecem flutuando, sem ordem aparente, no meio de um quadrado (n. 1 bis, FLC 03896 e FLC 04108; 
n. 4, FLC 04107; n. 5, FLC 04104). Destaca-se, na parte superior da folha, a silhueta do Himalaia (Fig. 
244)330. Versões oficiais dessas plantas (primeiro pacote completo do palácio. FUERTES PÉREZ, 2006, p. 
10) foram elaboradas em janeiro do ano seguinte, em escala 1:200: n. 1 – equivalente ao subsolo, edi-
fício principal mais anexo de escritórios na plataforma331 (prancha n. 4878, FLC 04225; FLC 04313); n. 2, 
o térreo, onde começaria o cubo (prancha n. 4880, FLC 04196; n. 2 bis, grande sala de cerimônias, FLC 
04199); n. 3 e 3 bis, apartamentos para amigos visitantes (n. 4882 , FLC 04309) e n. 4, apartamento de 
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Nehru (n. 4885; FLC 04197). Além disso, o venezuelano assinou cortes na mesma escala332 (n. 4887, FLC 
04204; n. 4886, FLC 04205) e uma planta estrutural (n. 4889, FLC 04201). A rede de colunas de perfil 
em “cruz” (que no imaginário geral está mais ligada ao acervo miesiano) é reconhecível em todos esses 
planos, especialmente na planta do quarto pavimento, que chama a atenção pela sua inusitada configu-
ração – habitações separadas por divisórias curvas. Modificações menores apareceram no desenho da 

laje feito em 12 de julho de 1954 (FLC 04398).

As pesquisas ao redor das plantas 1, 3, 3 bis e 4 tinham sido adiantadas entre janeiro e junho desse 

ano333, produzindo rascunhos extremamente sintéticos (FLC 04184; FLC 04447; FLC 04328; FLC 04374; 

FLC 04445334). Aos poucos, explorava-se a distribuição dos apartamentos, mediante pequenos habitáculos 

curvos à maneira da planta 4. Outros riscos de Tobito para o Raj Bhavan, em julho de 1954335, incluem 

um estudo de situação do conjunto (FLC 04161) e um rascunho do nível 2 – recepção (prancha n. 5036; 

FLC 04325), ambos os desenhos de julho; um estudo da cozinha junto ao hall geral (prancha n. 5030 de 

28 de abril; FLC 04220, FLC 04219A/B) e um caderno de croquis para os sistemas de ventilação e ar 

condicionado (FLC 04162), tema previamente abordado pelo venezuelano no dossiê do Secretariado. Para 

encerrar sua intervenção nesse ano, o dattier elaborou um estudo comparativo das três versões (da maior 

à menor336) da particular silhueta do palácio – caraterizada pela cobertura com forma de bacia coroando o 

prédio (prancha n. 5038 de 7 de maio; FLC 04148A/B/C).

Em 18 de janeiro de 1955, quase um ano depois da mais recente tiragem oficial, Tobito produziu 

um novo conjunto de planos do Raj Bhavan (plantas 1; 1 bis; 2; 2 bis; 3 e 3 bis), agora em escala 1:50. 

Nos dois primeiros pavimentos (pranchas n. 5195 e n. 5196; FLC 03789A/B/C e FLC 03790A/B), o pro-

grama organizar-se-ia ao redor de um vazio central, e perímetro quadrado, invadido pelos pilotis e por 

uma escada de três lances. Na fenestração do lado sul-leste do cubo, no segundo nível (prancha n. 5197; 

FLC 03791), lançou mão de janelas afuniladas, à maneira da fachada de acesso a Ronchamp e das vilas 

corbusianas em Ahmedabad337. De fato, no momento que o colaborador iniciava o Palácio do Governador, 

332 Segundo comunicação de Tobito a Malhotra, esse plano foi encaminhado ao escritório da Índia em 22 de março 
de 1954, junto às tabelas comparativas, em metros cúbicos, da segunda proposta, em relação à primeira volumetria 
(FLC P1-15-93).
333 Para Le Corbusier demostrar diligência diante do Governador, as pranchas n. 5037 (“Plan d’implantation”, à qual 
não tivemos acesso) e n. 5038 (as silhuetas) foram encaminhadas ao escritório de P. L. Varma em Chandigarh, no 
dia 10 de maio de 1954 (FLC P2-15-102).
334 O avesso desta prancha que, com poucas linhas curvas, ilustra a distribuição do apartamento do governador, 
possui a legenda “Tobito/ aqui: documento muito importante”. Na frente da folha, na esquina norte, Le Corbusier 
escreveu “Serralta vidro”. Por conta da data do desenho (de 10 fevereiro de 1954) descartamos uma possível 
colaboração do uruguaio nesse dossiê; a nota de Le Corbusier deve aludir ao pan-de-verre, nos projetos que esse 
colaborador desenvolveu.
335 “A partir de 1 de março de 1954, iniciou-se uma primeira revisão do projeto – novamente desenhado por Tobito – 
como Le Corbusier explicou em uma carta dirigida ao governador C. P. N. Shingh, de 15 de julho desse mesmo ano 
[FLC P1-15-106]” (FUERTES PÉREZ, 2006, p. 10, tradução nossa).
336 Segundo a carta FLC P1-15-93, a proposta passou de ter 50.161 a 28.871, m3.
337 A assinatura de Tobito aparece, igualmente, em um documento do projeto para o Palácio dos Fiandeiros, também 
em Ahmedabad: trata-se de uma prancha com seções transversal e longitudinal (mais dois detalhes construtivos) 
da sala de conferências, no quarto piso do prédio, justo por baixo do toit-bassin. Uma marquise curva, ao estilo 
do Palácio do Governador, suportaria esse teto-piscina. Na seção longitudinal, percebe-se a projeção de nichos 
similares aos das janelas afuniladas de Ronchamp e da casa Shodhan (FLC 06840).
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já tinha tido uma pequena participação tanto no dossiê RON (52 horas de trabalho segundo as Fiches 

Horaires) quanto nas vilas Chimanbhai (56 horas) e Shodhan (16), em junho de 1953. Abramos um parên-

tese para registrar esses fatos: 

No primeiro caso, a contribuição de Tobito nada tem a ver com a célebre fachada sul da capela de 

Notre Dame-du-Haut, mas com o complexo e pesado teto de concreto, cuja curvatura dupla ele estudou 

em junho de 1953 (FLC 07479). O venezuelano também registrou 150 horas de trabalho para esse dossiê 

em setembro do mesmo ano. Dois meses depois, elaborou uma fachada norte (praticamente definitiva), 

com algumas janelas afuniladas (prancha n. 4831F; FLC 07185, Figs. 245 e 246; FLC 07496; FLC 07497). 

Por sua vez, o dossiê ACC apenas conta com um par de seções assinadas por Tobito – AA e BB – em 

escala 1:50. Na segunda delas (prancha n. 4733; FLC 06323; Fig. 247), reconhecesse o mesmo tipo de 

fenestração no muro perimetral, à esquerda (frente à piscina). 

Figura 245: Capela de Ronchamp, fachada norte, 1953. Fonte: Augusto Tobito (FLC 07185).

Figura 246: Capela de Ronchamp, fachada norte em 2009. Fonte: a autora.
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No que diz respeito à Villa Shodhan, o dattier começou sua intervenção em maio de 1953338, de novo ela-

borando dois cortes, posteriormente corrigidos por Balkrishna Doshi: BB (corte sudeste/noroeste, pran-

cha n. 4710; FGJF PLr 4990028) e CC (corte sudeste/noroeste pela rampa, prancha n. 4709; FLC 06418A 

e B). Tratam-se das mesmas imagens publicadas por Le Corbusier no volume n. VI da Œuvre Complète 

(1957, p. 140). Menos profundas do que nos vitrais da Shodhan, estudados por Salmona em março do 

ano seguinte, percebem-se janelas afuniladas na parte baixa do muro no desenho de Tobito, projetadas 

para a fachada do salão. Os outros planos desenhados pelo venezuelano para essa casa foram a planta 

de localização (prancha n. 4750; FLC 06423) e a planta estrutural do piso 3 bis (prancha n. 4920; FLC 

06418A e B; FLC 06446, Fig. 248), isto é, do teto, cujo princípio estrutural e morfologia se assemelha 

àquele proposto para o Raj Bhavan, ainda que com furações redondas na laje para a luz e a vegetação 

passarem339. Na tese doutoral de María Candela Suárez, referenciam-se outras pranchas elaboradas por 

Tobito, para o desenvolvimento do forro340.

De volta ao Palácio do Governador, a particular fenestração não apenas se repetiria no andar 2 bis, 

mas se prolongaria até o muro oposto – noroeste (prancha n. 5198; FLC 03726). Nos níveis 3 e 3 bis 

(pranchas n. 5199 e n. 5200, de janeiro de 1955; FLC 03792/93), onde se quebraria o perímetro do cubo 

de bâtisse341 – termo recorrentemente usado por Le Corbusier –, o vazio central e a superfície construída 

reduzir-se-iam (as habitações iriam flutuar sobre o segundo andar), enquanto a escada transformar-se-ia 

em um elemento compacto e curvo.

Figura 247: Villa Chimanbhai, corte BB, 1953. Fonte: Augusto Tobito (FLC 06323).

338 Leone (2013, p. 116) afirma que Tobito também contribuiu ao projeto da casa Shodhan em janeiro de 1954, mas 
carecemos de documentos que atestem essa afirmação.
339 Uma nota escrita em 20 de outubro de 1954 por Tobito a Jean Louis Véret, co-fundador do Ascoral Afrique e 
encarregado dos canteiros de Ahmedabad, permite pensar que o venezuelano também trabalhou no desenho da 
rampa e do guarda-corpos da casa Shodhan, ao escrever: “ASH […] RAMPA. Para a […] balaustrada, ver croqui 
em anexo” (FLC G2-17-262, tradução nossa).
340 “Em 4 de janeiro de 1955, Tobito [...] enviou a Véret os planos dos forros para a villa Hutheesing-Shodahn, 
segundo a petição do cliente e a decisão de Le Corbusier [FLC P3-5-495]. Quatro planos arquivados correspondem 
à indicação de Tobito: ‘ASH Plafond A’, ‘ASH Plafond B’, ‘ASH Plafond C’ e ‘ASH Plafond D’ [FLC 06429 – desenho 
extraviado; FLC 06430; FLC 06431 e FLC 06432]. Um pequeno esboço da lâmina ASH Plafond A’ explica que: o 
forro ‘A’ suspende-se do fundo da armadura que cobre o ‘rez-de-chaussée’; o ‘B’, daquela que cobre a laje; o ‘C’ do 
‘premier étage’ e o ‘D’ daquele que cobre o ‘deuxième étage’” (SUÁREZ, 2007, p. 222, tradução nossa).
341 Palavra francesa para se referir a uma grande construção.
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342 "O desenvolvimento do terceiro projeto inicia com um desenho de Talati da escadaria principal e com a nova 
versão das plantas de todos os níveis, na qual trabalha Tobito, assistido por Kujawski para o número do nível cinco, 
e por Talati para o número cinco bis" (LEONE, 2013, p. 117, tradução nossa).
343 O envio responderia à solicitude do arquiteto, feita mediante uma nota à atenção de Tobito em 30 de março desse 
ano: “Deve preparar [...], para a manhã do sábado [2 de abril]: 1/ um corte, em 1:10 do Palácio do Governador, 
andares da recepção, cortes pelas caras laterais [...] 2/ seções pela fachada do Governador, em 1:10 3/ cortes pelos 
apartamentos do restante da gente em 1:10 [...] Eu decidirei seus materiais. Me dê, então, a seção de ambas as 
lajes e um pedaço da fachada com a janela” (FLC P1-15-246, tradução nossa).

Figura 248: Villa Shodhan, planta do nível 3 bis, 1954. Fonte: Augusto Tobito (FLC 06446).

Depois dessa série de planos – a terceira342 e última versão, segundo Fuertes Pérez (2006, p. 11), aparece-

ram estudos inéditos dos andares 5 e 5 bis (prancha n. 5191; FLC 03784), onde se instalaria o barsati. Em 

compensação, a planta designa um toit-jardim de vários níveis, totalmente aberto; reconhece-se unicamen-

te a projeção da marquise curva sobre o quadrilátero que contém as escadas. As pesquisas também incluí-

ram a planta estrutural desse quinto andar, considerando o vão para as escadas (prancha n. 5185 bis; FLC 

03777); e modificações nas seções: em 8 de abril de 1955, Tobito encaminhou a Roquebrune-Cap-Martin, 

onde Le Corbusier estava343, um corte estrutural do quarto pavimento, elaborado em dezembro (balanço 

da laje, forro suspenso e cobertura; prancha n. 5185 bis; FLC 04493), e quatro ozalides dos esboços de fa-

chadas no setor dos apartamentos (FLC P1-15-247). Além disso, quiçá prevendo a insatisfação do mestre, 

Tobito encaminhou-lhe saudações pela Páscoa. O detalhe retornou cheio de riscos ao ateliê, acompanhado 

da legenda: “Tobito, deve encaminhar as minhas próprias correções a Pierre Jeanneret”.
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Decerto, aquele abril foi um mês crítico para o avanço das obras de Chandigarh, porquanto o franco-suíço 

apenas tinha recebido um terço do pagamento pelo Raj Bhavan, cujo lento desenvolvimento, segundo uma 

nota à atenção de Tobito em 25 desse mês, comprometia também o andamento do prédio do Parlamento 

(Assembleia): “Apure-se para liquidar os planos do governador segundo os dados que lhe enviei de Cap 

Martin [...] Desta vez, trate de não dormir sobre a prancheta e de ir mais rápido” (FLC P1-15-248, tradução 

nossa). Seis dias antes, Le Corbusier tinha enviado para ele, do seu cabanon, o original mencionado na 

nota: um rascunho da planta do nível 4, cheio de notas para Tobito344. Em 27 de maio, o franco-suíço es-

tabeleceu um ultimato para produzir os planos, em escala 1:50, exigidos por Jeanneret. Ambos os primos 

tiveram que esperar até junho de 1955, quando o venezuelano assinou ao redor de 31 pranchas produzidas 

durante a charrete dos dias 1, 3, 4, 7 e 14 (FLC P1-15-249). 

Chama a atenção a quantidade de seções diferentes, pelo menos 14, das quais tivemos acesso às 

n. 2 (prancha n. 5269; FLC 03800); n. 3 (n. 5270; FLC 03814, FLC 04360 e FLC 04496); 4 (n. 5271; FLC 

03801); n. 5 (n. 5272; FLC 03802); n. 6 (n. 5273; FLC 03803 e FLC 04498); n. 8 (n. 5275; FLC 03815); n. 10 

(n. 5277; FLC 03805); n. 11 (n. 5278; FLC 03806); n. 12 (n. 5279; FLC 03807) e 14 (n. 5281; FLC 03808)345. 

Esses ilustram as cotas das alturas, especialmente aquelas do subsolo. Nos cortes 3 e 4, entre o quarto e 

quinto pavimento, Tobito desenhou uma espécie de abóbada, aliás uma cápsula curva abrigando a escada, 

também projetada nas seções 4 e 6. Apelava de novo à linguagem de curvas irregulares tirada do universo 

vernáculo indiano que, na planta, é usado para configurar as habitações dos apartamentos e que também 

iria caracterizar a grande marquise do barsati, sob a qual se instalaria a cápsula.

Além disso, o conjunto de planos contém as quatro fachadas. Na Sudoeste (prancha n. 5285; FLC 

03813) e Nordeste (prancha n. 5283; FLC 03811), percebe-se a complexidade volumétrica da cápsula, 

penetrada por uma metralhadora de luz zenital (igualmente visível na fachada sudeste, prancha n. 5282; 

FLC 03810). Além disso, tanto na elevação sudoeste quanto na noroeste (prancha n. 5284; FLC 03812) 

é visível a fluidez espacial do quarto pavimento, o lado aberto do baseamento, habitado por pilotis, pelas 

janelas afuniladas e por um espesso muro, que incluía uma escadaria embutida.

As alterações na planta foram poucas: um risco de Tobito, de 3 de junho de 1955, exibe uma nova 

versão da planta do andar 2 bis (FLC 04258), com novas indicações de Le Corbusier no que diz respeito à 

estrutura (laje de compressão em concreto, espessura, 33 cm; tirantes ancorados no N3). Em outubro, 

o venezuelano fez um risco da planta do nível 2, detalhando a escada adjacente ao muro perimetral 

(prancha n. 5294346; FLC 04442).

344 Entre elas, destaca-se: “Tobito: isto vai machucar o seu braço. Indique-me o número de degraus na escada e, 
principalmente, na chegada ao andar. A gente [...] não sabe nada!” (FLC 04401, tradução nossa).
345 Após dois dias, em 29 de maio de 1955, Le Corbusier exigiu ao seu colaborador venezuelano e a Talati se 
ocuparem primeiramente dos “signos do palácio” (FLC P1-15-252), que iriam se imprimir nas vigas do Raj Bhavan. 
“Tobito e Talati farão esse trabalho, que tem que ser faturado como horas de desenhistas” (FLC P1-15-251; tradução 
nossa).
346 Em relação a essa prancha, bem como as lâminas n. 5268 e n. 5286, Leone (2013, p. 118, tradução nossa) 
salienta: o título do desenho, não é dado pelos pontos cardeais mas, significativamente, pelo nome da paisagem 
que vai encarar e que ele fez referência à definição: 'cote [sic] entrée', 'Himalaya', 'Service', 'Bassins'".
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Os planos do Palácio do Governador, produzidos em 1956, são escassos, considerando que o projeto seria 

abortado um ano mais tarde, em junho de 1957347. Entre esses, destaca-se um esboço detalhado da seção 

transversal do hall (prancha n. 5389; FLC 38826), enfatizando as cotas do mezanino. Apesar de sua escala 

e da quantidade de tempo investida no seu desenvolvimento, esse detalhe carece de precisão técnica348, 

como o corte transversal do nível 2 bis, em escala 1:5 (prancha n. 5386; FLC 03823) e como a seção 

da piscina, em escala 1:10 (prancha n. 5383; FLC 03822): no primeiro, algumas legendas dão conta do 

mecanismo de evacuação da água da chuva e da junta construtiva. A falta de especificidade construtiva 

da proposta tem sido referida a uma suposta vontade corbusiana de garantir a perenidade de Chandigarh 

mediante seu inacabamento349. Os dattiers eram cientes dessa circunstância? Seria o Raj Bhavan a peça 

chave para o cumprimento dessa pretensão? 

Assembleia

Em 1 de fevereiro de 1955, enquanto a pressão pela entrega do Palácio do Governador atingia seu ponto 

mais crítico, Le Corbusier pediu para Tobito não apenas fechar esses planos, desta vez com a ajuda de 

Michel, mas se ocupar do dossiê CHAND ASS (FLC P2-11-361), que a Rue de Sèvres tinha começado a 

desenvolver com quatro anos de antecedência. Apesar de se tratar de um dos primeiros estudos da Rue 

de Sèvres para Chandigarh, o envolvimento do venezuelano foi tardio, ajudando Xenakis no período que 

Ocampo (1999, p. 166) denominou como “Pirâmide”, – modificação substancial da proposta de 1951. De 

fato, essa dupla produziu a maioria do material para a Assembleia. O segundo anteprojeto350 começou com 

o registro no CHAND LC ASS, em 30 de novembro de 1954 – data da partida de Samper do ateliê – quando 

o mestre pediu ao venezuelano reunir os planos das versões mais recentes desse projeto, junto daquelas 

para os dossiês ASH e AMOA. No caso da Assembleia, desconsideraram-se os avanços do colombiano 

em setembro e outubro de 1951 (FLC P1-15-244). Isto aconteceu por conta do fascínio corbusiano pela 

imagem e significado dos silos de esfriamento de reatores nucleares da Central Émile-Huchet, na região 

da Lorraine Francesa (publicados em L’Architecture d’Aujourd’Hui n. 47), e que “Corbu” viu diretamen-

te na Usina de Eletricidade de Ahmedabad, na ocasião da sua mais recente visita a Madame Sarabhai 

(TOUCHALEAUME, 2010, p. 210). O colorido corte transversal pela sala dos deputados (o monumental 

347 Carta de Le Corbusier a Nehru de 27 de junho de 1957 (Cf. FLC P2-13-48).
348 Existe mais um plano detalhando os brise-soleils (prancha n. 5388, “Sun breakers system”; FLC 03825), de 7 de 
junho de 1955.
349 Cf. TSIOMIS, Yannis. Le projet sur les projets ou la permanence de l’inachevé. In: PAPILLAULT, 2002, p. 97. 
350 “Nessa nova proposta, a Assembleia aparece coroada por um paraboloide único que, na contramão do período 
anterior, não possui um obturador, nem ostenta a centralidade na cobertura. De fato, L-C [sic] retoma a [...] trajetória 
solar, localizando o paraboloide no extremo norte, enquanto a câmara de esfriamento (sempre sob o teto) encontra-
se no extremo sul. Uma posição que tinha sido definida na etapa anterior, mas que, desta vez, define-se na seção, 
pois o paralelepípedo desprovido de teto fica suspenso da grade entre os pilares. [...] esse sobressai sob o pórtico 
da Assembleia para compensar o sistema através da interação com os ventos dominantes” (OCAMPO, 1999, p. 
168, tradução nossa).
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hiperboloide truncado, duas vezes mais alto do que o restante do edifício) e pelo pórtico de acesso, de 

fevereiro de 1951, foi primeiramente desenhado por Maisonnier, mas modificado por Tobito no dia 26 (FLC 

02903). Embora a escala do desenho (5cm/m) e a complexidade do volume da sala, a única especificação 

técnica exibida no plano é, como costumado, as cotas das alturas do prédio. A baixa quantidade de planos 

construtivos nesse dossiê indicaria que a estrutura foi diretamente calculada pelo BET de Chandigarh. 

Vários meses depois – setembro e, principalmente, outubro de 1955 – Tobito participou de maneira 

mais intensa no desenvolvimento arquitetônico do Parlamento. As escassas pranchas que ele elaborou 

em setembro se consagram ao estudo das plantas para os níveis 1 (FLC 02899); 2; 2 bis e 3 (também 

modificando um desenho de Maisonnier; FLC 02900), confrontadas aos cortes pela sala. Usou convenções 

coloridas para assinalar o lugar específico de vários deputados. Por sua vez, a produção de outubro (já 

inserida na numeração do Livre Noir) pode ser considerada como uma charrete, com aproximadamente 21 

planos em escala 1:100 (1cm/m)351. Esse conjunto de desenhos, publicado no n. VI da Œuvre Complète 

e retificado pelo próprio Corbusier após sua visita ao canteiro em março de 1956, inclui plantas dos cinco 

pavimentos e do terraço; as quatro fachadas mais uma elevação noroeste em uma etapa provisória; além 

de alguns riscos para o sistema de evacuação das águas pluviais pelas vigas-canal e do fórum, no terceiro 

andar, com o teto levemente abobadado (FLC 29067D).  

Baseada em um risco do dia 13 de outubro352 (FLC 06084), a planta 1, equivalente ao térreo (pran-

cha n. 5296; FLC 03024) ilustra como, de maneira semelhante ao Raj Bhavan, apenas uma asa da Assem-

bleia estaria afundada, voltada para o acesso veicular pela V2. O pavimento aberto ao público, apenas 

habitado por uma rede de pilotis, duas rampas e poucas divisórias, foi denominado como “L Ch. C” (FLC 

02965), nível onde o hiperboloide toca o solo. Mas o acesso ao prédio acontece exclusivamente pela sua 

face oriental, no segundo andar (prancha n. 5297; FLC 03025). Daí a necessidade de subir a rampa que 

travessa o espelho d’água, em frente ao Supremo Tribunal. Nesse nível, as dependências se organizam 

ao redor de um hall de passos perdidos, de perímetro quadrado. Ao contrário do Palácio do Governador, 

o miolo da Assembleia ficaria invadido pelo volume da sala principal e por esbeltas colunas, coroadas por 

capiteis. A comunicação com os pisos superiores aconteceria através de núcleos isolados de circulação 

vertical mas353, principalmente, da rampa interna, no setor sul-oeste. No terceiro andar, Tobito reproduziu 

o partido distributivo do segundo pavimento, situação diferente à do Raj Bhavan, onde era impossível 

reconhecer um “andar tipo”.

351 Segundo Papillault (2011, p. 289), Tobito, Kim, Talati e Maisonnier também produziram 16 documentos nesse 
mês (outubro), em escala 1:200. 
352 Existem dois riscos sem data assinados por Tobito, que, presumivelmente, correspondam a essa época (FLC 
02947; FLC 02949). Esses detalham a comunicação subterrânea entre os miolos de circulação vertical.
353 Todos esses miolos estão resolvidos com escadas. No seu caderno J39 (18 novembro de 1955), estando na 
Índia, Le Corbusier (In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 4, p. 480, tradução nossa) zomba de si mesmo ao escrever: “Tobito, 
até pareço inteligente mostrando a Assembly sem elevador nenhum”.
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Contudo, esse nível o hipostilo – como Le Corbusier batizou ao espaço intermediário – seria parcialmente 

invadido pelo cubo que contém o fórum, justo do lado da rampa, sobressaindo obliquamente na fachada 

sul, a modo de varanda354. O hipostilo também é perturbado por uma pequena laje, irrompendo na sala 

principal através de “protuberâncias”; dispositivos de acesso estudados por Tobito (FLC 03023). Segundo 

os riscos na planta e a perspectiva FLC 02971, as formas dessa laje também iriam ser sinuosas e irregula-

res. A presença tanto das lâminas perimetrais com escritórios quanto do cubo persiste no quarto andar (a 

partir do rascunho FLC 02902, aparece um camarote em mezanino). Esse tornou-se contíguo a um cubo 

menor, destinado aos sanitários e a um pequeno lobby para a imprensa (prancha n. 5299; FLC 03027). Na 

sala do Parlamento, apenas subsiste uma cabine, religada ao cubo menor por uma passarela. Compreen-

de-se melhor este esquema distributivo na seção 3, também desenhada por Tobito (prancha n. 5304; 

FLC 03032). Outras três seções reelaboradas pelo venezuelano nesse mês (corte 1, prancha n. 5303, FLC 

03031; corte 2, prancha n. 5301, FLC 03029; corte 4, com o monumental pórtico de acesso, prancha n. 

5302, FLC 03030; Fig. 249), se concentram na ilustração da sala dos deputados com seus camarotes a 

diferentes níveis e das bandeiras suspensas do hiperboloide, além dos brises nos blocos de escritórios.

354 Dois riscos desse nível feitos por Tobito, sem data (FLC 02969; FLC 02973), evidenciam que não se pensou em 
uma varanda oblíqua mas reta, paralela ao limite das galerias.

Figura 249: Prancha n. 5302, Assembleia de Chandigarh, corte n. 4, 1955. Fonte: Augusto Tobito (FLC 03030).
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A lâmina do quinto andar que o dattier fez justamente descreve o hiperboloide truncado e as lajes em di-

ferentes níveis do setor norte, cobrindo os escritórios (prancha n. 5300; FLC 03028). Por sua vez, a planta 

do teto riscada por Tobito é ainda uma versão provisória (FLC 02929), mas já exibe a projeção da claraboia 

que coroa a Câmara principal. Ainda não aparecia a pirâmide do toit-jardin, caraterizada por vários auto-

res como mística. O dossiê de outubro é completado pelas quatro fachadas, com destaque à Sul-Leste 

(prancha n. 5306; FLC 03034). O grande pórtico de acesso, nessa prancha, pouco tem a ver com a versão 

construída355: uma curva invertida apoiada em voiles de concreto transversais – não longitudinais, como se 

deduz da fachada sul-leste (prancha n. 5307; FLC 03035). Uma versão precedente dessa marquise oblíqua 

também é visível na fachada noroeste, contrastando com as três fileiras de brises no bloco de escritórios 

norte (prancha n. 5308 bis; FLC 03036). 

A marquise356 não seria a única mudança entre os desenhos dessa charrete e um novo conjunto de 

planos traçados pelo venezuelano em março de 1957 (decorrente da recente viagem de Le Corbusier a 

Chandigarh): em 1956357, a dupla Xenakis/Tobito fez uma maquete de madeira e de alguns esquemas para 

testar novas explorações (PAPILLAULT, 2011, p. 292). Por exemplo, um novo risco da planta do terraço 

exibe, quase na esquina sul, a famosa pirâmide, que é também uma lucerna (FLC 03007). Uma versão 

oficial dessa prancha (n. 5458 bis; FLC 03089), assinada por Tobito em 23 de outubro de 1956, além de 

apresentar a pirâmide em sua posição definitiva, evidencia as nervuras da nova marquise curva358 e, no 

canto, um pequeno perfil do monumental pórtico (plenamente desenvolvido pelo venezuelano no esquema 

do corte n. 5449; FLC 03021). Marquise, pirâmide e projeção frontal dos painéis de concreto são claramen-

te reconhecíveis no último desenho do dattier, durante esse mês (prancha n. 5450; FLC 03022).

A ênfase do conjunto de planos desenhados em 21 de março de 1957 esteve na planta da sala de 

deputados em escala 1:100, com a nova distribuição das cadeiras (FLC 03104A) e um corte na mesma 

escala (prancha n. 5479; FLC 03044 e FLC 03670359). Trata-se, quiçá, do mais sofisticado dos desenhos do 

dossiê CHAND ASS, pela Rue de Sèvres, ao tratar cuidadosamente a impermeabilidade do hiperboloide – 

355 “[…] A descoberta dos Taureaux teve um impacto direto na concepção da Assembleia [...]. Na forma final [...] 
ainda tomou-se a figura do touro na transformação do pórtico de uma marquise com forma de guarda-sol voltado 
para cima, semelhante àquelas da Alta Corte e do Palácio do Governador, para uma estrutura de forma livre em 
‘U’ caindo. Poder-se-ia, logicamente, argumentar que o ‘U’ do pórtico apenas foi uma pequena transformação da 
forma de guarda-sol. [...]  No entanto, ambos pertencem a famílias fundamentalmente diferentes. [...] A curva da 
Assembleia, contudo, distingue-se dos cornos de touro que real e forçadamente fica no seu suporte. Esse não 
flutua, não tenta voar. Seu empuxe para abaixo é total, como um animal com as patas firmes no chão” (PRAKASH, 
2002, p. 114, tradução nossa).
356 Uma prancha sem data ilustra uma primeira versão do pórtico desenhada por Tobito, um teto em “V” (FLC 
02968).
357 Esse período intermeio é denominado por Ocampo (1999, p. 170) como “El Pórtico”: “Sobre a cobertura, a forma 
do paraboloide é compensada pela forma da pirâmide enquanto, no seu interior, a complexidade formal, somada à 
escuridão, transforma esse lugar em um labirinto que precede à esplanada. [...] Uma fachada maquinal, se levarmos 
em conta que conjuga todos os elementos implicados na ‘mécanique spirituelle’ das séries ‘Taureaux’, apenas 
separados pela horizontalidade do pórtico. Balanço que compensa a violenta confrontação entre a pirâmide e o 
hiperboloide com a aparente passividade exterior do ventre [...]” (tradução nossa).
358 A esse respeito, ver a note à l’attention de Tobito do 1 de outubro de 1956 (FLC P1-3-238, tradução nossa): “É 
necessário sacar um perfil e uma seção daquele que você adianta para o teto da Assembleia (ver carta de Pierre 
Jeanneret)”.
359 A lista de planos da Assembleia levados por Le Corbusier a Chandigarh na sua 17a viagem à Índia, elaborada por 
Guillermo Jullian, em 27 de novembro, inclui o corte n. 5479, assinado por Tobito.
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que impressiona pela finesa da sua pele (apenas 15 cm). Exibem-se camadas de material isolante, canais 

e vigas-canais. Trabalhou-se novamente na planta do terraço: a prancha n. 5476 descreve o desenho do 

gramado sinuoso e pequenos cubos de concreto espalhados pelo chão. A prancha chama a atenção pela 

quantidade de legendas e pelas pequenas seções através das escadarias e do Standing (FLC 03043 e FLC 

03043; FLC 03250 e FLC 03656)360. A sede da Assembleia de Chandigarh foi inaugurada em 1962, mas o 

último registro da participação do venezuelano para esse dossiê data de 17 de setembro de 1957: é justa-

mente a planta definitiva do terraço-jardim, retificando o conteúdo da prancha n. 5476 (prancha n. 5534; 

FLC 03591 e FLC 03046, extraviada).  

3.4.2. 
Repensando as unidades de Habitação

Em 3 de janeiro de 1958, na última época da estada de Tobito na Rue de Sèvres, as áreas abertas da pri-

meira unidade de habitação corbusiana na França, em Marselha, ainda experimentavam ajustes: o dattier 

corrigiu um esquema de Olek, de 29 de março de 1955: uma planta para a garagem em um terreno ao 

leste do imóvel, entrando pelo Impasse Marie de Jormiou (FLC 29320). Vários anos tinham se passado 

desde outubro de 1952, data da inauguração do prédio marselhês. Em junho do ano seguinte, começou a 

construção da segunda unité corbusiana, em Rezé-les-Nantes, contando com a contribuição de Serralta, 

Salmona, Pérez Chanis e Peña, e cujo canteiro finalizou-se em março de 1965. Onze meses antes, e sob 

a supervisão de Xenakis, Tobito teve um fugaz envolvimento nesse dossiê, ao delinear uma imagem ex-

terior do conjunto e do seu pequeno estante, visto do sul da Rue Théodore Brosseaud (prancha En. 059; 

IFA PINGU/C/53) – ponto de vista oposto à primeira perspectiva elaborada por Serralta. Ilustrava a versão 

definitiva dos pilotis no térreo (trapezoidais). O próprio Tobito redesenharia essa vista em 12 de novembro 

de 1954 (FLC 02316A e B; Fig. 250).

360 Os outros planos de Tobito que integram esse dossiê são: fachada sul-leste, em escala 1:200 (prancha n. 5477; 
FLC 03040 e FLC 03655); fachada sul-leste em escala 1:200 com indicações de materiais (prancha n. 5478; FLC 
03042 e FLC 03671) e planta da sala principal (FLC 03104A).
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Figura 250: Prancha n. En. 059, Unidade de Habitação de Rezé-les-Nan-
tes, perspectiva sul, 1954.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 02316A).

Figura 251: Prancha n. En. 2A, Unidade de Habitação de Briey-en-Fôret, 
plano de massas, 1954.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 33209).
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Dez dias depois, o venezuelano assinou uma perspectiva posteriormente anulada, mas idêntica à de Rezé 
(FLC 17327361), inclusive pelo número do ateliê – En. 059. O rótulo referenciava a última das três unida-
des habitacionais executadas na França por Le Corbusier: a de Briey-en-Fôret. Uma terceira lâmina, com 
mesma numeração mas pertencente ao dossiê NvB, reproduz essa imagem, a única registrada por Tobito 
dentro do projeto urbano de Briey. Em compensação, o dossiê BrF possui ao redor de 13 desenhos (além da 
perspectiva) assinados pelo venezuelano, entre esses uma perspectiva aérea, agora pelo sul-oeste (pran-
cha n. En. 5; FLC 33231) e um plano de massas da unidade em escala 1:2.000, no contexto da operação 
urbana (prancha En. 2A; FLC 33209; Fig. 251). Essa planta geral era praticamente igual àquela que Salmo-
na desenhou em abril de 1953 para o projeto NvB; apenas as dimensões da unidade mudaram – menores 
e menos comprida do que na primeira versão.

A maioria dos desenhos restantes seria elaborada até dois anos depois, incluindo uma nova versão 
do plano de implantação (em 16 de janeiro de 1956, denominado En. 10; FLC 17310/12), que substitui o 
desenho corbusiano de 1954, ao modificar os grupos de casas H1 e HC 2. Curiosamente, as três versões 
dessa prancha possuem um código diferente cada, seguindo a numeração do Livre Noir: n. 5337 B, E362 

e C. A expressão da nova prancha é mais simples – os volumes carecem de sombras e detalhes, apenas 
aparece desenhada sua silhueta. Nesse mesmo ano, Tobito ainda elaboraria duas versões da fachada 
oriental da unidade (o acesso), em escala 1:100: a primeira, de 19 de julho (prancha n. En 65; FLC 17331) e 
a segunda, de 26 de novembro (prancha En. 109; FLC 30434A e B363). Além de guias verticais indicando os 
níveis das rue corridor, o segundo caso fornece dados interessantes para a compreensão do funcionamen-
to do ateliê nesse momento: as pranchas desenhadas por Tobito eram verificadas por Jacques Meriot e, 
posteriormente, encaminhadas ao escritório de André Wogenscky (no n. 3, Boulevard Flandrin, Paris 16e), 
que figurava como “architecte d’opération”. 

Os últimos planos do venezuelano para o dossiê BrF, de 29 de outubro de 1957, ecoam mais uma 
vez o trabalho que Serralta fez em 1950 para a unidade marselhesa: Tobito desenhou uma planta do nível 
mais alto (prancha n. 5542; FLC 17313) e uma elevação (prancha n. 5542; FLC 17335) do toit-jardin em 
escala 1:100364. Segundo uma nota à sua atenção encaminhada pelo chefe (FLC M3-6-2), o colaborador 
teria começado a estudar esse nível em 4 de abril do mesmo ano. Embora sem o dramatismo de suas pre-
decessoras, a cobertura dessa unidade recolhe os elementos mais caraterísticos do exemplar marselhês 
– arquibancada ao ar livre; creche (resolvida em dois andares) e pista de atletismo para as crianças); torre 
de elevadores e caixas d’água. O bosque circundante parecia suficiente para a criação de uma cenografia 
teatral, se levarmos em conta a ausência de anfiteatro ou massas escultóricas.

361 As pequenas rachaduras nas dobras de ambas as pranchas e os traços da fita adesiva indicariam que o plano de 
Briey é uma ozalide da perspectiva elaborada para Rezé.
362 Ao invés dos planos n. 5337 B e C, o n. 5337 E ilustra, na região sul-oeste, a silhueta de um bloco longitudinal 
disposto no sentido sul-norte, destinado a um conjunto escolar desenhado por Pingusson. O documento FLC 33249 
(com a legenda “à compléter ultérieurement”) é, aparentemente, a versão original desse plano.
363 Na versão B deste plano, que é uma heliografia da versão A, aparece um esquema no térreo, descrevendo essa 
seção sintética de uma célula que Le Corbusier costumava gravar na superfície de concreto das suas unités.
364 Segundo uma carta de Le Corbusier a Mme. Ougier, da Escola Maternal da unité de Marselha (FLC G1-16-28), 
existe um terceiro plano desenhado por Tobito para o terraço-jardim do imóvel de Briey: a prancha n. 5543, com a 
mesma data das lâminas n. 5542 e n. 5544. A carta também fornece elementos para a compreensão da proposta 
da nova cobertura, pelo mestre: “O Prefeito [de Briey] pede uma creche para seis séries sobre o teto do imóvel. De 
Marselha, fico com a galopada das crianças para a rampa de concreto disposta no Sul. Como indicado pelo seu nome, 
a Unidade de Briey-en-Fôret está rodeada por um bosque imenso sem vilas ou cidades próximas” (tradução nossa).
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Meaux ou a multiplicação das unidades
 
Em 1954, paralelamente ao desenvolvimento da unité de Rezé-les-Nantes, e desta vez pela iniciativa de Le 
Corbusier, no ateliê iniciou-se o estudo de 2.000 habitações que iriam se instalar sobre um terreno de 30 
hectares no bairro Beauval de Meaux, pequeno subúrbio de intensa atividade industrial ao leste de Paris. 
Apoiado pelo prefeito socialista Paul Barennes365, o conjunto estaria bordeado pelo boucle de L’Ourcq e 
vinculado a uma Usina Verde366, do outro lado da estrada nacional n. 3. Le Corbusier contatou a Companhia 
Renault, na procura de patrocínio para a operação367. A proposta apenas seria apresentada em 1956, mes-
mo ano do envolvimento de Tobito no projeto. Em janeiro, ele desenhou vários esquemas de implantação, 
onde distinguem-se 5 unidades habitacionais idênticas, de 19,6 metros de comprimento, e imóveis baixos 
à redent para os equipamentos da Cité Radieuse, com destaque à escola primária (como a proposta urba-
na para Briey-en-Forêt, Meaux inserir-se-ia na lógica dos Três Estabelecimentos Humanos). Além disso, 
duas torres cilíndricas iriam conter os apartamentos para solteiros368, lembrando a proposta corbusiana no 
concurso do bairro Rotterdam em Estrasburgo. Nos primeiros riscos do dattier, posteriormente ajudado por 
Michel, dispunham-se três das unidades ao norte da penetração veicular, no sentido leste-oeste – V4 (17 
de janeiro; FLC 21560). De cada lado do eixo haveria uma torre circular. 

O esquema se inverteria a partir dos rascunhos de 19 e 22 desse mês (três unités por cima e duas 
por baixo do eixo), no qual imóveis à redent mudariam de posição, se instalando no setor central da pro-
posta (FLC 21849). A essas folhas, superpôs papel decalco para definir as superfícies de estacionamentos 
na região sul. As formas dos prédios baixos, bem como a rede pedestre de circulações – através de trilhas 
diagonais aos traços reguladores veiculares – ficariam definidos no esquema de 31 de janeiro (FLC 21561; 
Fig. 252). Dois dias antes, Le Corbusier redigiu uma nota à atenção de Tobito, indicando o sábado seguinte 
(4 de fevereiro) como data limite para a terminar a grela CIAM de Meaux, com uma planta do projeto e 
fotografias superpostas369 (FLC M3-12-488), além da nomenclatura necessária para o restante das pran-
chas previstas. Baseada nesses lineamentos, a primeira lâmina formal da implantação surgiu, da mão do 

venezuelano, em 6 de fevereiro: a n. 5339370 (FLC 21436A e B; FLC 21861; FLC 33840; FLC M2-15-348).

365 “Acolhido com entusiasmo, o projeto foi votado pelo conselho municipal, ainda no mesmo ano [outubro de 1955]“ 
(STERKEN, 2004, p. 221, tradução nossa).
366 Deve-se lembrar que, em 1940, o Ministério do Armamento encarregou a Le Corbusier a construção de uma 
fábrica de munições com capacidade para 3.500 trabalhadores. O programa foi aproveitado para meditar no papel 
dos estabelecimentos industriais dentro dos lineamentos da cidade moderna, “na arte de conferir ao trabalho as 
condições favoráveis tanto para a exploração técnica quanto para o bem-estar físico e moral dos operários e do 
pessoal” (LE CORBUSIER, 1946, p. 76, tradução nossa). A fábrica Claude et Duval entraria nessa categoria. Devido 
à relação planteada entre a construção e a natureza, bem como a influência da luz solar na sua concepção, esssas 
estruturas ganharam o nome de Usinas Verdes, comentadas no primeiro capítulo deste trabalho.
367 A iniciativa foi trancada pelo MRU por conta de assuntos burocráticos e financeiros. Disponível em: http://www.
pss-archi.eu/immeubles/FR-77284-22648.html. Acesso em: 17 dez. de 2014. Não era o primeiro contato entre o 
arquiteto e essa indústria automotriz: em 1925, durante a apresentação do pavilhão de L’Esprit Nouveau, Le Corbusier 
convocou à Renault, à Citröen e à Peugeot a se engagarem na industrialização da construção civil mediante a 
fabricação, primeiramente, de janelas (DE JARCY, 2015, p. 71).
368 “[...] os apartamentos organizam-se radialmente ao redor de um miolo estrutural central (ocupado pela bateria 
de elevadores); Xenakis intervém no estudo técnico dessas torres cilíndricas em 1957” (STERKEN, 2004, p. 221, 
tradução nossa).
369 O documento FLC M3-4-88 corresponde ao plano de massas da proposta, indicando o número de moradias (2.150), 
habitantes (10.750) em 40 hectares. Presumivelmente, trata-se da imagem inserida na grille CIAM de Meaux.
370 Um ano mais tarde, em maio de 1957, Tobito enviaria esse plano a M. Aurejac (FLC M3-6-6).
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Um estranho desenho assinado por Tobito em 5 de março de 1956 veio integrar o dossiê MEAUX (FLC 

21692): poucas linhas definem o perímetro do terreno a intervir, com um eixo leste-oeste deslocado para 

o norte. Em lápis preto, indicava-se a divisão de uma faixa da superfície em 12 lotes371. O mistério foi 

esclarecido no começo de fevereiro do ano seguinte (o ano da maior participação de Tobito no dossiê)372, 

graças ao rascunho FLC 21568: diante da rejeição do primeiro esquema, Le Corbusier proporia uma inter-

venção maior no começo de 1957, desta vez considerando 20 unidades habitacionais, ainda orientadas 

em sentido norte-sul, todas por baixo da V4. Além dos prédios, no esquema de fevereiro, reconhecem-se 

o meandro do rio La Marne (prolongação do Sena para o interior do continente) e outras estradas de 

penetração regional, traçadas em vermelho. No último dia desse mês, o dattier produz um esquema 

Figura 252: Esquema do plano de massas para o projeto urbano de 
Meaux, 1956.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 21561).

371 Em 17 de abril de 1957, Wogenscky, agora sócio de Le Corbusier, escreveu a Tobito: “[...] a minha viagem a 
Berlim, e o enorme trabalho que essa representa, me impedirão lhe dar elementos para começar os estudos de 
urbanismo de Meaux, pelo menos durante duas semanas” (FLC K3-11-328, tradução nossa).
372 No período de tempo entre ambos os esboços, apenas encontramos um registro de Tobito relativo ao dossiê 
MEAUX, em 26 de maio de 1956 (FLC M3-12-489): uma note à l’attention para ele, indicando que os clubes de 
crianças, particularmente o clube de jovens, deveriam ir no nível do solo, como no caso dos “Murondins” (com 
certeza, se referia a sua proposta de 1940 para umas casas de refúgio para pessoal carente de moradia, construídas 
pelos próprios usuários empregando ramos e folhas de árvores, como nas casinhas da floresta). Para o verbete 
desse projeto, no volume n. IV da Œuvre Complète (1946, p. 94), Le Corbusier escreveu: “Esse procedimento foi 
fornecido à juventude para constituir os seus próprios clubes e que, assim, consiga declinar a oferta desmoralizante 
das velhas residências [...]” (tradução nossa).
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mais evoluído (FLC 21690), não com 20, mas com 17 unidades (uma nota de Le Corbusier sobre a folha 

indica sua dúvida sobre esse número: não seria melhor ter 18 unidades?); no canto sul-oeste uma série 

de blocos alongados (os equipamentos?) e, seguindo as premissas dos Três Estabelecimentos Humanos, 

uma zona de exploração agrícola cujos limites Le Corbusier também sugeriu. O desenho de março de 1956 

era apenas um risco intermediário na construção geométrica dessa proposta, entregue à prefeitura em 27 

de fevereiro de 1957 (FLC 21555). Também elaborado por Tobito, trata-se de um croquis extremamente 

sintético, demarcando a silhueta do terreno, unidades justapostas à zona agrícola. Uma legenda indicava o 

aumento de densidade do setor central, que passaria a acolher 75 habitações por hectare.

No mês seguinte, o esquema experimentou uma mudança inusitada no esquema III (título conferido 

pelo venezuelano; FLC 21730): o número de unités se reduz a oito (quatro de cada lado do eixo longitudi-

nal), substituindo o restante das habitações, possivelmente, com longas e curvas lâminas convexas no 

setor oeste. A proposta ecoava parcialmente o Plano Obus, mas não foi bem recebida pelo chefe, ao julgar 

pelo comentário que fez na mesma folha do desenho: “Você faz uma barreira com o bloco A!”. Na esquina 

sul-oeste, aparecia um núcleo de prédios baixos paralelos, menores e mais compactos do que as unités. 

No dia seguinte, e desconsiderando as lâminas curvas, Tobito fez uma versão à régua da integralidade da 

operação urbana, com as 18 unidades almejadas por Le Corbusier (FLC 21720). Baseado nesse plano, elabo-

rou prancha oficial n. 5493 do ateliê, de 15 de março (FLC 21892A e B), com apenas 16 unidades e alguns 

blocos à redent ao norte do miolo de serviços. Esse configuraria vazios internos à maneira de claustros.

Dois de abril de 1957 foi outra data chave, porquanto determinou um ponto de inflexão no processo de 

Meaux: o venezuelano desenhou as pranchas n. 5493 A (FLC 21462; FLC 21864) e n. 5495 (FLC 21463), 

subsistindo 2 unidades do esquema anterior por uma torre circular. O plano n. 5493A, em escala 1 cm/100 

m, esclarece o papel de um grupo de prédios, na esquina: tratar-se-ia de 200 habitações373 concebidas por 

Jean Ginsberg, ancien da Rue de Sèvres e antigo sócio de Franz Heep374, no final da década de 1930. A 

segunda prancha recebeu o título “800 logis” (mais 206 da torre de solteiros), evidenciando uma redução 

substancial de habitações em relação à primeira proposta. Porém, os desenhos dessa lâmina (plantas e 

cortes em escala 1:1.000 e 1:200) não correspondem às tradicionais unités, mas a blocos de um andar 

duplo só, constituídos pela justaposição de células duplex alinhadas – esquema similar ao protótipo “Rez-

de-Chaussée” no projeto HEM para a cidade de Roubaix. De fato, e segundo as Fiches Horaires, Tobito 

também teve uma mínima participação nesse dossiê, com 48 horas registradas em maio de 1953.

373 “Depois de muitas discussões, Le Corbusier finalmente recebe o encargo para somente duas unidades. Então, 
o plano de urbanismo se transforma em um simples projeto arquitetônico. E, embora o prefeito tenha testado o 
tema (por exemplo, o projeto de Nantes), impõe-se novamente a submissão de um ante-projeto técnico antes de 
terminar o encargo” (STERKEN, 2004, p. 222, tradução nossa).
374 Entre 1958 e 1963, Ginsberg, em parceria com o  arquiteto Max Doignon-Tournier, construiu o conjunto de HLM 
La Pierre Collinet, muito perto do perímetro da intervenção de Le Corbusier. Cf. http://archiwebture.citechaillot.fr/
pdf/asso/FRAPN02_GINJE_BIO.pdf (Acesso em: 19 dez. 2014).
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Em junho de 1957, formalizou-se o contrato entre o MRU e Le Corbusier para o projeto urbano de Meaux 

(STERKEN, 2004, p. 222), decorrendo na prancha geral n. 5512 (“Cité Radieuse”), em escala 1:10.000, 

que o dattier assinou no primeiro dia desse mês (FLC 21477): predominantemente verde, o plano possui 

uma trama viária mais ortodoxa, com uma estrada periférica contornando a área das unidades (15, desta 

vez); um forte eixo norte-sul, comunicando com a estrada que conduz para Metz, a V1, em vermelho 

(hoje Estrada Nacional D603) e a extensão da trama de ruas diagonais. Além disso, aumentava-se a 

quantidade de torres circulares (7, incrementando o total de habitações à inédita soma de 8.000375) e 

considerava-se o retorno da primeira posição dos blocos à redent, bem como a eliminação dos “logis 

Gisberger”. A proposta – vias, prédios e zonas de estacionamento – superpõe-se em cores a um plano da 

região, no qual também é reconhecível a zona industrial sugerida por Le Corbusier. Justamente o dattier 

concentrar-se-ia nesse aspecto durante o mês seguinte, estudando o território delimitado pela V1 e pela 

linha férrea, ao norte da zona reservada às unidades. Dois imensos edifícios industriais ocupariam a maioria 

da superfície (prancha n. 5512376; FLC 21888A/B/C377) e, entre esses, um pavilhão menor, cujo encontro 

com a V3 n. 3 (de penetração veicular ao lote, paralela à V1) tinha sido esboçado pelo venezuelano em 19 

de abril (FLC 29699)378. O acesso veicular (carga pesada) aos pavilhões foi riscado por Tobito e Le Corbusier 

em 15 de julho (FLC 21562), como complemento aos perfis viários em escala 1:2.000 que o próprio ve-

nezuelano tinha elaborado em 13 de junho (capítulo n. 5512 B; FLC 21890). Em compensação, seu último 

desenho para o dossiê MEAUX durante esse ano desconsiderava a zona industrial, com cálculos exclusivos 

das superfícies para a zona das unités (FLC 21589)379.
Quase um ano transcorreu antes de Tobito retomar o projeto urbano, como evidenciado pelas ver-

sões B e D do plano n. 5339 (FLC 21862; FLC 21863): nesse mesmo setor, o colaborador desenhou as cin-
co unidades e duas torres de solteiros adjacentes à proposta. Estudou o núcleo de equipamentos à redent, 
no canto sul-ocidental da intervenção. Poucos dias antes, o colaborador tinha esboçado duas plantas tipo 
das próprias unidades habitacionais (FLC 21443 e FLC 21894 para o nível da rue intérieure; FLC 21895 para 
o piso superior – ou inferior, dependendo da distribuição interna dos duplex), em escala 1:100 – o capítulo 
n. 5581 do Livre Noir. Outra versão dessa segunda planta, colorida e quase sem alterações, foi produzida 
cinco dias depois (n. 5582; FLC 21444), acompanhada por um corte transversal do imóvel na mesma es-
cala da planta (prancha n. 5583; FLC 21445). Le Corbusier anulou o desenho, substituindo-o pela prancha 

n. 5587 (FLC 21448A e B), assinada por Tobito em 25 de novembro.

375 7.500, segundo o esquema que, dessa versão, foi publicado em (LE CORBUSIER, 1968, p. 15).
376 Baseado nesse material, Tobito elaborou um novo plano de massas em negativo, também com o n. 5512 (FLC 
21893).
377 Uma segunda versão desse plano, sem data e detalhando mais os prédios, foi elaborada pelo venezuelano, sob o 
n. 5512 B (FLC 21891).
378 O estudo teria sido demandado por Le Corbusier após receber, em 4 de abril, uma mensagem do arquiteto francês 
Pierre Bauer que, nesse momento, construía uma usina para a indústria de materiais de desenho Kores, em Meaux 
(Cf. L’Architecture d’Aujourd’Hui (avr./mai 1959, n. 83, p. 67-69). Bauer já tinha recebido um risco sobre papel 
vegetal relativo ao passo das vias circundantes ao terreno da fábrica e agora solicitava o traço da Estrada “industrial”, 
para ajustar as vias de acesso ao seu prédio. Sobre a carta, “Corbu” pediu a Tobito para contatar um engenheiro da 
escola de Ponts et Chaussées para desenvolver uma solução (FLC M3-6-3).
379 Não conseguimos identificar qual dessas vias estava classificada como V8 mas, no caderno L48, de maio de 1957, 
Le Corbusier (In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 3, p. 943, tradução nossa) escreveu: “ Tobito Meaux, as V8 4 linhas”.

INGRID 
QUINTANA GUERRERO470



O corte somente era um elo no desenvolvimento técnico de Meaux, com diversas soluções construtivas380. 

Ao comparar a evolução estrutural das unités corbusianas antecessoras, Eduardo Calafell (2000, p. 126) 

aponta à simplificação da resposta técnica deste caso, cujo arquétipo foi inicialmente pensado com quatro 

e não com três pórticos no sentido transversal, de dois pilares cada. Calafell também salienta, para esse 

primeiro esquema, a contração dos elementos verticais do esqueleto, seguindo as arestas das pirâmides 

invertidas, de base retangular ou quadrada. 

A repetição de prédios idênticos implicou a produção serial industrializada. Daí a necessidade de 

constituir uma nova equipe técnica ao interior do ateliê, capaz de formular e experimentar novas alter-

nativas. Foi liderada, no seio da Rue de Sèvres, por Xenakis, com assistência de Tobito e Maisonnier às 

suas reuniões (acontecidas a cada 15 dias durante esse outono). A EQUIBA (Équipe de Bâtisse) também 

apelaria a engenheiros externos e conselheiros da indústria da construção civil para aprofundar o tema 

da construction à sec e a montagem das células in situ – pesquisa iniciada com Rezé (STERKEN, 2004, 

p. 222). Tanto nessa unidade quanto em Meaux predominaria o concreto moldado in loco, implicando a 

projeção e manufatura de formas de madeira. Le Corbusier, em parceria com a Renault381, formulou o Sys-

tème Meaux (VAN MOOS, 2009, p. 357) que, para os pontos de apoio, visava a combinação de concreto 

armado, plástico e aço (células metálicas autônomas pré-fabricadas e montadas por soldagem de ama-

rrações metálicas – cornières – em “U’, como indicado pelos esboços (FLC M3-4-110/111, Fig. 253; FLC 

M3-4-92C; FLC M3-4-104/109). No caso dos módulos intermediários, gerar-se-iam junções, arestas ou 

suportes com seção em cruz (FLC M3-4-112; FLC M3-4-129). Algumas das suas caras ficariam cobertas 

por um painel básico382 que poderia agir como parede, laje ou forro383 (STERKEN, 2000, p. 222). A patente 

ganharia posteriormente o apelido de “cassier à bouteilles”. O apetite financeiro dos membros do comité 

do Equiba, o COMIBA, apressados por comercializar o sistema, teria feito com que, finalmente, Le Corbu-

sier abandonasse a iniciativa384.

380 “Embora [...] as seguintes unités – Briey e Berlim – se mantiveram dentro de uns limites de moderação estrutural 
com variantes praticamente insignificantes, no final de 1958, produziu-se uma verdadeira explosão de soluções, 
com motivo do desenvolvimento dos projetos para a ambiciosa operação urbanística de Meaux. Algumas dessas 
não ultrapassaram o estado de croqui, enquanto outras desenvolveram-se até o nível executivo. Daí a sensação 
de que, após um período de relativa conformidade, desatou-se um verdadeiro furor criativo no arquiteto [...]. O 
resultado foi esse desdobramento esmagador sob forma de um catálogo exaustivo de respostas” (CALAFELL, 2000, 
p. 126, tradução nossa).
381 Não é por acaso que Le Corbusier e os engenheiros da EQUIBA enxergavam a instalação de uma pequena usina 
entre os pilares no canteiro da unidade, à maneira de cadeia de produção automotriz (STERKEN, 2000, p. 222).
382 O documento FLC M3-4-76 (p. 2-3) constitui um estudo das forças verticais ou horizontal às quais, dependendo 
da sua disposição, o elemento iria se submeter.
383 Por conta das dificuldades técnicas no agenciamento das águas pluviais, o caso do painel foi considerado à 
profundidade por Tobito, desenvolvendo uma série de pequenos croquis dos desníveis da superfície (dividida pelas 
diagonais em quatro partes), canais e algerozes (FLC M3-4-92, p. 4-6).  
384 No relatório da sessão de 2 de dezembro de 1958, foram registradas as seguintes palavras de Tobito: “Por 
enquanto, não agimos à maneira de comerciantes, daquele que vende os produtos, mas daquele que procura 
as ideias [...] O COMIBA existe já faz 6 meses, até agora não possuímos nenhum plano válido” (FLC M3-2-502, 
tradução nossa).
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Possivelmente nesse contexto, o engenheiro grego e seu colega venezuelano empreenderam um série de 

estudos comparativos entre as unidades de Marselha, Rezé-les-Nantes, Briey e Berlim, explorando as pos-

sibilidades construtivas e funcionais do Brevet, o módulo 2,26 x 2,26 x 2,26 m (vão livre entre elementos 

constitutivos: tubulações, etc.). Cada célula da unidade de Meaux iria se descompor nesses módulos cúbi-

cos, resultando em várias tipologias, de um e dois andares (14 cubos em um andar, FLC M3-4-144; 8 cubos 

em um andar, FLC M3-4-145; 12 cubos em dois andares, FLC M3-4-146; 14 cubos em dois andares, FLC 

M3-4-147; 16 cubos em dois andares, FLC M3-4-148)385. Unicamente a opção ilustrada em FLC M3-4-149 

ultrapassaria a largura de dois módulos (planta com um único andar, de 3 x 4 cubos), no meio dos quais 

se instalaria um miolo de serviços sanitários. A partir dessa alternativa, as formas em planta se tornaram 

mais complexas, debruçando nas investigações para as habitações de baixa altura386, que também consi-

derava o projeto de Ginsberg. Por exemplo, no documento FLC M3-4-152, que ilustra um protótipo de 5 x 

3 módulos, nem todos esses iriam ser ocupados (haveria uma loggia conformada por três cubos em “L”), 

Figura 253: Estudo Meaux, 226 x 226 x 226, esboço de montagem de 
módulos metálicos, c.a. 1957.

Fonte: Augusto Tobito (FLC M3-4-110).

385 Um desenho sem rótulo nem data (apenas aparece o nome “Tobito” ao invés da folha) representa em escala 
maior as plantas definitivas de uma célula duplex de 14 cubos (FLC 21917).
386 Segundo as Fiches Horaires, Tobito trabalhou nos estudos de habitações coletivas “2,26 x 2,26 x 2,26” em 
Roquebrune- Cap-Martin, em novembro (129 horas) e dezembro (152 horas) de 1956 e em janeiro de 1957 (27 
horas). Nenhum registro a esse respeito foi encontrado durante nossa coleta de dados.
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inviabilizando a possibilidade de criar uma fileira de células alongadas (em FLC M3-4-150, ilustravam-se 

módulos divididos em dois para ampliar as alcovas e criar uma varanda). Além disso, na parte inferior do 

desenho anterior aparece a legenda “sul / o mar”, com uma pequena perspectiva do horizonte marinho. 

Propostas ainda mais complexas, não mais subtraindo, mas aderindo módulos a um perímetro retangular, 

apareceram nos desenhos FLC M3-4-153/159.

Muitos dos riscos de Tobito nesse estudo – aproximadamente 130387 – são difíceis de decifrar, 

enquanto outros se revelam fundamentais para as pesquisas corbusianas pela moradia mínima, especial-

mente no que tange aos requerimentos para as atividades domésticas, mencionadas em FLC M3-4-131: 

reunir-se; isolar-se; trabalhar; descansar; dormir; deslocar-se; etc. As páginas seguintes desse trabalho 

resolviam cada um dos aspectos citados (maioritariamente em apenas um módulo), mediante plantas, 

cortes e perspectivas. Entre esses, destacam-se a cozinha – préparation, cuisson, lavage – (item que 

Tobito estudou com o maior cuidado – FLC M3-4-132/133); os banheiros (FLC M3-4-134); os quartos de 

armazenamento, armários, etc. (FLC M3-4-135); e as habitações privadas (FLC M3-4-136). Os três primei-

ros casos coincidem na sua configuração em “U”.

De volta às unidades, o último registro de Tobito para MEAUX (10 de fevereiro de 1959) corresponde a 

duas elevações longitudinais em escala 1:200 (oeste, FLC 21507; leste, FLC 21509). Anteciparia a se-

gunda solução técnica para esses prédios, formulada na Rue de Sèvres em maio e junho desse ano: duas 

superfícies simples, inclinadas, convergiriam por pares nos pórticos que transmitem as cargas para o solo 

(CALAFELL, 2000, p. 127388), resultando na sequência de pilares em “V” que vimos nas fachadas. Já sem 

Tobito, a opção MEAUX F (10 de novembro de 1959; FLC 22013), desenvolvida pelo BET Ove, Arup & Part-

ners a partir desses estudos, seria usada na primeira unidade de habitação de Firminy. Com a chegada de 

Marcel Lods como chefe de planejamento para a região Seine-et-Marne, o caminho para a execução do 

plano para Meaux se complicava389, fazendo com que Le Corbusier largasse o dossiê no verão de 1960. 

Unité Typ Berlin: 
um filho não reconhecido

Ao contrário das Unités de grandeur conforme francesas, a Unidade de Habitação de Berlim não nasceu 

de um plano de reconstrução urbana, nem da iniciativa particular de Le Corbusier, mas de um convite 

para participar em uma exposição de arquitetura moderna, inaugurada em 6 de julho de 1957: a Interbau 

387 Cf. pasta FLC M3-4.
388 “Depois, as superfícies inclinadas passam por um processo de recorte, em forma de arco. Por fim, os espações 
entre esses planos inclinados são tampados, às vezes em ponta de diamante, outras vezes com remendos 
redondeados” (CALAFELL, 2000, p. 127, tradução nossa).
389 “O número de moradias a executar é muito fraco, o investimento se revela pouco importante em relação aos 
benefícios e a operação para logo" (STERKEN, 2004, p. 223, tradução nossa).
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(Internationale Bauausstellung)390. Decretada pelo senado de Berlinouest em 1955391, encaixava-se nos 

planos de reconstrução da capital da Alemanha Ocidental após a Segunda Guerra Mundial – iniciados em 

1950. Seus participantes (Niemeyer, Gropius, Aalto, Jacobsen e Vago, entre outras destacadas figuras da 

cena arquitetônica moderna) conceberam habitações no bairro Hansaviertel392, no extremo noroeste do 

Tiergarten. Devido ao tamanho do encargo inicial – 400 células para 2.000 moradores (Œuvre Complète, 

volume n. VI, p. 192), aumentadas posteriormente a 557 habitações –, o arquiteto escolheu um terreno 

periférico em Westberlin (nas imediações do Estádio Olímpico e a estação do S-Bahn), para erigir a sua 

unidade, entre outros lotes oferecidos pelo Senado: uma extensão de terra no meio Berliner Forsten e de 

algumas vilas393.

Embora o acrônimo usado para o projeto fosse CHA (por conta de Charlottenburg, o distrito onde se 

construiu), no interior do ateliê o projeto também foi referido como Unité Typ Berlin (hoje conhecido como 

Corbusierhaus). Antes dos estudos começarem oficialmente, isto é, durante a formulação do encargo, os pri-

meiros problemas entre as autoridades berlinenses e o escritório francês começaram, porquanto a dimensão 

2,26 do Modulor, usada nas anteriores unidades, foi rejeitada pela Baupolizei, que exigia um padrão mínimo de 

2,5 (CLEMENS, 2006). Daí que Wogenscky, além de coordenar o projeto na Rue de Sèvres, tivesse que agir 

como diplomata diante dos alemães em Berlim, defendendo a harmonia do Modulor394. Em fevereiro de 1956, 

Tobito foi encarregado dos primeiros estudos para a proposta, integrados por dois riscos para as elevações 

transversais (B/sul, FLC 29938; A/norte, FLC 29940): a unidade, de 141,2 metros de comprimento por 22,95 

de largura395 e 52,94 de altura, orientou-se no sentido norte-sul, em resposta ao percurso solar. Para sua 

elaboração, lançou-se mão do Modulor. Na região oriental do terreno – levemente inclinado – instalar-se-ia 

uma plataforma com a garagem e um quarto de máquinas. Nas mesmas folhas, o estacionamento aparece 

esboçado no corte longitudinal e na planta. Isto, junto ao enterramento do quarto de máquinas e a criação de 

uma rua curva (a Heilsberger Allee), evidenciam a vontade de Le Corbusier de adaptar o prédio às condições 

390 Não confundir com o Concurso Internacional de Urbanismo de Berlim (Haupstad Berlin), de 1958, para o qual 
o Atelier Le Corbusier participou. Segundo Sterken (2004, p. 295, tradução nossa), Tobito e Xenakis também 
contribuíram: “Com a proximidade da data de validade (1 de fevereiro de 1958), André Maisonnier, encarregado do 
projeto, teve que apelar aos seus colegas para cumprir sua tarefa. Assim, durante todo o mês de janeiro de 1958, 
vemos a Tobito e Xenakis debruçados nas pranchetas, traçando minuciosamente os planos do projeto [...]. Como 
se tratava de um concurso com diagramação e convenções pré-estabelecidas, é difícil determinar quem fez esse 
ou aquele plano”.  
391 “Em uma carta de 3 de dezembro de 1955, o senador Schwedler confirmou a Le Corbusier o encargo definitivo. 
Contudo, ele indicou que o projeto não poderia ser submetido nem aceito pelas autoridades competentes, se não 
estiver adaptado às regras berlinenses, particularmente elevando a altura do pé direito de 2,26, de Marselha e 
Nantes” (CLEMENS, 2006, tradução nossa).
392 O concurso para o planejamento do bairro Hansa foi lançado em 1952 e ganho pelos arquitetos alemães Jobs, 
Kreuer et Schliesser, com um plano que jamais foi estritamente respeitado (CLEMENS, 2006). 
393 Sobre o processo evolutivo do canteiro berlinense, cf. MARTIN, Cors. Le Corbusiers Wohneinheit Typ Berlin. 
Berlin: Jovis, 2008.
394 “Em 17 de abril, Wogenscky vai a Berlim com a metragem quantitativa da unidade de Nantes, bem como com a 
primeira série de estudos do seu ateliê para Berlim. De retorno em Paris, confirma a Le Corbusier o encargo definitivo 
de uma unidade de habitação que respeitará as dimensões de Marselha” (CLEMENS, 2006, tradução nossa).
395 “As soluções construtivas e estruturais das unités de Briey e Berlim são praticamente idênticas, mas não os 
resultados formais que dessas derivam-se. A diferente largura de ambos os prédios, quatro módulos-apartamento 
em Briey e cinco em Berlim, é o motivo determinante da sua aparência divergente. [...] Em Berlim, a imagem 
sugerida pela seção transversal não é muito diferente à de um corpo solidamente escorado. Nesse caso, os pilotis 
assemelham-se a sacos que, ao serem mais inclinados, afiançam o bloco no terreno” (CALAFELL, 2000, p. 121, 
tradução nossa).
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topográficas naturais. Pela expressão das pranchas, pode-se especular que os dois riscos coloridos e sem 

data para a fachadas oeste (“profil 1”; FLC 23936 e FLC 23921), foram elaborados no mesmo dia, bem como 

o desenho FLC 23939, que ilustra os desníveis do terreno pela região sul. A esse risco, o dattier superpôs uma 

cópia do pignon B; uma seção decorrente dos estudos coloridos que o venezuelano fez em 24 de fevereiro: 

um corte, uma fachada lateral e uma minúscula planta (FLC 23938; Fig. 254).

Figura 254: Unité Typ Berlin, esboços do perfil, pignon e planta do acesso, 
1956.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 23938).

Figura 255: Unité Typ Berlin, vista externa norte, em 2014. Fonte: a autora.
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Embora menos intensa que a participação de Maisonnier e Mériot, Tobito realizou documentos cruciais 
para o dossiê CHA: por exemplo, em 16 de março de 1956, desenhou duas das primeiras pranchas oficiais 
do projeto: o plano de massas (n. 5351; FLC 23682, FLC 23681), com os caraterísticos volumes do toit-jar-
din, e a planta do subsolo em escala 1:500 (n. 5352; FLC 23683), ilustrando um setor habitado pelos típicos 
pilotis e por corpos de escadas e elevadores, além da passarela que comunica o térreo com a plataforma 
de estacionamentos. A forma desse volume, na planta, foi substancialmente modificada em comparação 
com os riscos de janeiro, agora imitando a curva da Heilsberger Allee396. Em 20 de março, o venezuelano 
produziria mais quatro pranchas, em escala 1:100, que permitem entendermos melhor a situação da uni-
dade em relação ao chão: a prancha n. 5353 corresponde ao subsolo, cujo nível coincide com a rua; daí 
que seja designado como o nível +/- 0 m (FLC 23686). A n. 5354 (FLC 23687) – planta do nível + 11.5 
m – exibe uma porção do setor sul ainda por baixo da cota da terra. 

As pranchas n. 5355 e n. 5356 (FLC 23688A e B; FLC 23689A e B) consistem, respectivamente, em 
um detalhe da fachada sul mais dois cortes transversais, bem como em uma seção longitudinal pela rampa 
comprida de acesso ao prédio. A partir desses quatro desenhos, é possível identificar o sistema construído 
proposto para Berlim, muito parecido com o da unité de Briey-en-Fôret: muros estruturais de concreto 
armado dispostos cada 3,82 m, cuja forma em elevação (em “A” ou em “V”) se transforma ao chegarem 
ao térreo, ganhando leveza. Por sua vez, as figuras gravadas nos pilares397, nesse nível, lembram a solução 
de Rezé (CALAFELL, 2000, p. 83; 115). O fim da charrette de março de 1956 coincidiu com a culminação 
desse mês. Tobito estudou o Market Halle (supermercado da unidade), a ser instalado em uma das ruas 
interiores (R4); a alteração foi aprovada e assinada por Le Corbusier quatro dias depois, sobre um risco que 
esse colaborador encaminhou a Wogenscky no dia seguinte398 (em sua superfície o dattier desenhou com 
lápis de cor laranja justo do lado da escadaria principal; FLC 33857).

A grande novidade de 30 de março foi o aprofundamento nas reflexões sobre o toit-jardin, especifi-
camente no que tem a ver com o auditório ao ar livre (com capacidade para 265 espectadores) e a creche, 
cuja construção ficaria comprometida por conta de determinações unilaterais das autoridades alemãs, em 
agosto de 1956 (CLEMENS, 2006). A planta (prancha n. 5394; FLC 23690A) e o corte (prancha n. 5395; 
FLC 23690B), evidenciam a solução da maternelle em dois níveis, em escala 1:100. Chama a atenção um 
pátio de recreio que se instalaria justo sobre as salas de aula dispostas em fileira, no nível baixo da cober-
tura. Ambos os níveis iriam estar comunicados por uma rampa: o andar inferior foi desenhado pelo vene-
zuelano em 30 de junho (prancha n. 5395; FLC 23685A e B). Precisamente em 1 desse mês, Le Corbusier 
tinha encaminhado ao Senado uma versão avançada do dossiê CHA, pretendendo receber um antecipo do 
seu estipêndio (FLC M3-151-55). Foi uma data fatal para a execução da Corbusierhaus, pois, na sequência, 

apenas encontraria oposição por parte dos próprios clientes.

396 Tobito desenhou uma nova versão da planta n. 5352, em 27 de maio, com a nomenclatura alternativa En 2. (“Plan 
d’ensemble, sous-sol, garage”; FLC 23684).
397 “Em 12 de abril [de 1957], durante uma reunião em Paris com Schwedler e Müller-Reppen, Le Corbusier e 
Wogenscky admitem o fato acontecido: houve um incremento dos pilotis, bem como inúmeras modificações nos 
planos do ateliê 35 rue de Sèvres” (CLEMENS, 2006, tradução nossa).
398 Contrário à vontade de Le Corbusier, o supermercado seria finalmente instalado no nível de acesso ao prédio.
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Tobito retornaria à cena do projeto berlinense em 26 de setembro, quando o mestre anunciou-lhe uma cha-

rrette dedicada ao desenvolvimento do terraço-jardim, para os engenheiros calcularem suas cimentações, 

cuja materialização apenas começaria em 10 de janeiro de 1957 (FLC M3-18-553). Todavia, somente 

encontramos um registro do dattier de 26 de setembro: um esquema da planta e do corte da chaminé 

trapezoidal na cobertura, além do guarda-corpo adjacente (FLC 23888). Em compensação, pelo menos 15 

documentos dão conta da sua participação em outubro, constituindo o momento de maior envolvimento 

do venezuelano no dossiê. Também foi esse o mês mais álgido no confronto entre Paris e Berlim, por 

conta de modificações arbitrárias nos caixilhos das janelas para os primeiros seis andares; na inclusão de 

divisórias nos apartamentos e supressão dos brise-soleils (os alemães acreditavam que esses elementos 

atrapalhavam a vista e o banho de sol ao apartamento) e, inclusive no programa dos apartamentos399. No 

dia 5, Tobito desenhou mais uma vez a planta do nível baixo da cobertura, em escala 1:500 (prancha n. 

5433; FLC 23694A e B), incorporando a escadaria externa do lado do auditório, apenas riscada na versão 

anterior: suprimiu os sanitários e modificou o posicionamento das escadas internas, em ambos os lados 

do teatro. Desta vez também encontramos o nível superior (prancha n. 5434; FLC 23693A/B/C) e um corte 

na mesma escala (prancha n. 5434; FLC 23696A e B). 

Os dois desenhos estão baseados em rascunhos dos primeiros dias de outubro: tanto a planta su-

perior (FLC 23944)400 quanto a inferior (FLC 23943) da cobertura foram esboçadas no dia 4, enquanto nos 

dias 1 e 3 apareceram dois riscos da seção longa (FLC 23942; FLC 23946). No primeiro desses, do lado 

da chaminé, previa-se a criação de uma montanha artificial. Sua presença também era perceptível em um 

risco desenhado por Tobito sete dias depois (FLC 23866) para uma das seções transversais do terraço, 

justo pela escada que comunica essa parte do jardim com o teto da creche (o primeiro, de nosso conhe-

cimento). Na mesma data, o dattier fez um segundo corte transversal por baixo do anfiteatro ao ar livre, 

com a projeção da torre de elevadores (FLC 23868). Tanto o teatro quanto a torre iriam possuir uma altura 

considerável, se julgarmos pelas figuras humanas incluídas no desenho. Esses dois inauguram e encerram 

a sequência de cinco seções ilustrada pela prancha n. 5436 (FLC 23695A/B/C), em escala 1:100.    

399 “Em 2 de outubro, Wogensky [sic] expressa ao arquiteto de operação que Le Corbusier rejeitou a supressão 
dos brise-soleils nos planos do edifício e a alteração da localização do quarto de máquinas ao nível do solo (o que 
esconderia parte dos pilotis), estimando que essas tensões desnaturalizariam o próprio conceito de unidade de 
habitação. Igualmente, Le Corbusier exige que os planos, emitidos em Paris ou Berlim, somente sejam executados 
após assinados por ele ou por Wogenscky, no caso da sua ausência, e que a sua vistoria do projeto possa incrementar-
se. Finalmente, rejeita todos os planos até esse momento elaborados em Berlim e requisita sua destruição. Em 24 de 
outubro, em Berlim, durante uma estada de Le Corbusier em Nova Iorque, um protocolo redigido entre os clientes, o 
arquiteto de operação, a Baupolizei e Wogensky [sic] anuncia uma nova série de alterações do conceito de unidade 
de habitação de Le Corbusier. Efetivamente, Wogensky [sic] aceita a instalação de vedações entre os diferentes 
espaços de vida do apartamento. Essas foram exigidas por motivos de higiene, mas desnaturalizam o espaço interno, 
completamente aberto das unidades habitacionais. Os apartamentos do nível 17 serão parcialmente substituídos por 
kitchenettes, na contramão das ambições familiares do conceito original de Le Corbusier. Os aspectos conflitivos dos 
brise-soleils e do quarto de máquinas fundado são revisados mais tarde. Um novo problema de grande porte aparece: 
a Baupolizei não autorizaria superestruturas no teto. Em 26 de outubro, Le Corbusier cede um pouco ao aceitar que 
o quarto de máquinas não estivesse mais no subsolo, e propõe construí-lo por fora do prédio, para não atrapalhar os 
pilotis; ele mesmo desenharia a forma ‘curva, que terá um feliz efeito estético’” (CLEMENT, 2006, tradução nossa).
400 Existem também dois riscos assinados por Tobito, na planta, muito mais incipientes, que ilustram a área do 
anfiteatro só. No primeiro (FLC 23885), estudou-se a disposição de rampas laterais para substituir as escadas 
internas; no segundo, essa alternativa foi descartada, optando pela criação da escadaria externa que aparece nas 
pranchas oficiais (FLC 23884).
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O ano de 1957 começou com a primeira fase do canteiro da unidade berlinense, sob a supervisão de um 
BET local: Müller-Reppen. Parecia muito difícil pensar que o prédio seria inaugurado na Interbau (CLEMENS, 
2006); contudo, a construção do sistema “garrafeira” usufruiu da eficiência germana, e de várias decisões 
tomadas no canteiro, sem consultar a Le Corbusier, violando o protocolo de respeito aos seus esboços. De 
Tobito apenas teríamos notícias em 16 de março desse ano, quando assinou uma nova elevação do te-
rraço-jardim (FLC 23697A), detalhando as silhuetas dos volumes, com base em um estudo que ele mesmo 
fez em 3 de outubro de 1956 (inserido na fachada geral; FLC 23941). Sobre uma cópia do plano de 1957 apa-
receram riscos em lápis, indicando ajustes nas proporções e linguagem da torre de elevadores (FLC 23697B). 

Em agosto, alguns membros da imprensa tiveram a oportunidade de visitar as 20 células que fica-
ram prontas, e às quais os primeiros moradores se mudaram no mês de maio de 1957 (CLEMENT, 2006). 
A largura total do edifício ficou em 19 metros; no entanto, as fachadas não eram muito parecidas com as 
projetadas por Le Corbusier, que apenas pôde compor as cores das estreitas loggias nos apartamentos 
(apagadas durante uma reforma do prédio). Neste ponto, vale a pena mencionar que, pouco antes do seu 
licenciamento da Rue de Sèvres401, Tobito contribuiria ao desenvolvimento do “Teclado de cores n. 2”, uma 
coleção de papeis tapiz (ou pinturas em rolo, como o apelidou) concebida novamente por Le Corbusier para 
a fábrica suíça Salubra, e que, além de amostras de texturas evocando “atmosferas”, incluía a criação de 
uma paleta de 20 cores, cujas combinaçôes seriam escolhidos mediante uma espécie de óculos criada 
pelo franco-suíço, determinando 400 harmonias cromáticas, de pelo menos três tons cada (RÜEGG, 2005, 
p. 85). A divulgação da coleção aconteceu através de um livro editado pela mesma casa para propagar as 
novas tendências e processos de produção de pigmentos, após a Segunda Guerra Mundial. O desenvolvi-
mento concomitante do Salubra 2 deve ter sido definitivo para a policromia da Corbusierhaus.

Existem alguns documentos assinados por Tobito, novamente referidos ao toit-jardin dessa unidade, 
de 17 de setembro e 18 de outubro de 1957: a pranchas n. 5539 (FLC 23698A e B), detalhando a torre em 
escala 1:50 (plantas e 3 seções); n. 5540 (FLC 23699), com as quatro elevações desse elemento, tam-
bém em escala 1:50, o corte transversal da creche e as projeções da chaminé; e a prancha n. 5541 (FLC 
23700), recapitulando a silhueta do terraço, com os níveis definitivos do chão. Infelizmente, e justificadas 
pelo orçamento reduzido, as autoridades desconsideraram absolutamente a construção desses volumes 
(substituídos por um albergue para jovens). Impedido de largar o projeto por conta das prestações que ainda 
lhe deviam, Le Corbusier ainda teve que batalhar e ceder a algumas condições impostas pelo Senado e pelo 
BET, entre elas o aumento definitivo do pé direito dos apartamentos, alterando o equilíbrio visual do prédio.

O canteiro de Berlim foi concluído em 6 de dezembro de 1957 e, infelizmente, o mestre ficou com 
a sensação de ter sido traído pelos seus clientes e com a frustração de não ver rigorosamente executada 
uma nova geração de unidades: no verbete do projeto CHA na Œuvre Complète, volume n. VI,  Le Corbu-
sier (1957, p. 192) indicava que, embora seguir os lineamentos das unités de grandeur conforme, o prédio 

de Berlim se afastava indignamente da materialidade e interpretação estética corbusianas.

401 Segundo essas fichas, Tobito trabalhou oito horas no Salubra 2, em julho de 1959.
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3.4.3. 
Do “Habiter” ao “Cultiver le corps et l’esprit”: 

a transformação dos programas cotidianos

Nas antípodas dos projetos para habitações sociais, estavam as obras de caráter religioso de Le Corbusier 

pelas quais ele ganhou a admiração da crítica arquitetônica na década de 1950. Entre seus colaborado-

res, Tobito foi o único que contribuiu às duas realizações corbusianas mais importantes dessa natureza, 

ambas no sul da França: a capela de Notre-Dame du Haut em Ronchamp (mencionada linhas acima) e 

o Convento de La Tourette, em Eveux-sur-l’Abresle. No segundo caso, a participação do venezuelano foi 

esporádica (nos meses de abril e março de 1955; abril de 1956 e outubro de 1957402), ainda que um pouco 

maior do que para Ronchamp. Além de participar na concepção das celas monacais, que sintetizavam as 

investigações sobre a existenzminimum para as unidades habitacionais, ele fez duas versões da planta 

geral, em “U”, do primeiro andar das células, inicialmente projetado por Iannis Xenakis403, acrescentando 

a composição do solo (FLC 01046A; FLC 01067). O venezuelano reduz plantas, em escala 1:100, também 

executadas com antecedência pelo engenheiro e músico grego, para o refeitório (prancha En. 24; FLC 

01066; Fig. 256) e para recintos comuns no nível de acesso: locutório; atrium; biblioteca; salas de aula e 

salas específicas para as diferentes hierarquia dos monges (prancha En. 26; FLC 01069)404. 

402 As Fiches Horaires registram outros dois momentos de contribuição, em julho (13 horas) e novembro (60 horas) 
de 1955. Porém, não encontramos mais documentos que confirmem essa afirmação.
403 Em 17 de abril de 1956, 8 dias antes da elaboração desses planos e pouco antes de uma das suas viagens para 
Berlim, Wogenscky encaminhou uma carta para Tobito, em um tom muito amável, comunicando-lhe que “temos 
que entregar, no máximo no final desta semana, os planos com todas as cotas corrigidas. Se houver algumas 
partes do plano que precisarem ser refeitas para botar as novas cotas, isso tem que ser feito extremamente rápido, 
expressando a necessidade de Talati ou mesmo Maisonnier ou Michel lhe ajudar durante alguns dias. Ainda lhe 
digo que tenho certeza de que se Le Corbusier estivesse em Paris, aprovaria absolutamente todo esse programa 
de trabalho e concordaria com que você se encarregue disso [...]. Então, fico inteiramente responsável diante de 
Corbu, a quem você pode mostrar esta nota” (FLC K3-11-328, tradução nossa). 
404 A contribuição de Xenakis na composição do ritmo da fachada do refeitório, baseada na sua peça musical 
Metastase, tem sido apontada inúmeras vezes pelos historiadores da arquitetura moderna.
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Ao ecoar a ideologia das unités, a intervenção de Tobito não atingia a dimensão mística, apenas mudando 

algumas especificações desse e outros programas: enquanto no mosteiro, tratar-se-ia de orar e comer 

conjuntamente em sinal de comunhão, em uma residência estudantil, propiciar-se-iam lugares para o estu-

do grupal, para camaradagem e para a expressão cultural coletiva. Foi o caso da Casa do Brasil na Cité Uni-

versitaire. O papel comprovado de Tobito no dossiê CUB foi apenas um pouco menor do que de Salmona405, 

assinando dois dos seus planos a partir de novembro e dezembro de 1955: o n. 5327 (FLC 21773) – uma 

seção transversal pelo bloco principal e o volume do auditório – e o n. 5335 (FLC 12564A, baseado em B) – 

Figura 256: Convento de La Tourette, redução da planta do nível do 
refeitório, 1956.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 01066).

Figura 257: Convento de La Tourette, vista interna do claustro no nível 
do atrium, em 2008.

Fonte: a autora.

405 Para Tobito, nas Fiches Horaires registraram-se 84 horas de trabalho em novembro e 64 em dezembro desse ano.
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detalhes construtivos do revestimento nas loggias das células, em escala 1:20. Os desenhos correspondem 

à segunda proposta que, para a Casa do Brasil, desenvolveu-se no ateliê406, após discussão prévia com Le 

Corbusier e ajustando o esquema de Costa, sob as revisões de André Wogenscky.
Entre as ideias propriamente desenvolvidas na Rue de Sèvres para o projeto CUB, está a disposição 

de um auditório no térreo; um volume com certa autonomia em relação à composição principal (lâmina). 
Os teatros eram um tema que, durante várias décadas, atraiu o interesse de Le Corbusier e que fez parte 
da aposta do governo francês para mudar a divulgação cultural nesse país, viabilizando novas pesquisas 
corbusianas sobre o espaço expositivo. André Malraux, homem de letras (autor de Le Musée Imaginaire, 
em 1951) e designado por Charles de Gaulle como Ministro de Estado para Assuntos Culturais, ativou o 
programa “Maison de la Culture”, com o objetivo de descentralizar a oferta cultural nesse país e garantir 
condições mais democráticas à sociedade francesa do Pós-guerra. Tratava-se de um novo e ambicioso pro-
grama arquitetônico, com locais para acervos discográficos e bibliográficos; áreas para a criação artística e 
teatral; anfiteatros para exibição de peças ou concertos e salas polivalentes, que também iriam ser usadas 
em exposições407.

Como resultado das suas investigações na década de 1930, o Atelier Le Corbusier receberia vários 
encargos de caráter cultural durante seus últimos anos de existência, entre museus408, galerias e, dentro 
da iniciativa de Malraux, casas da cultura. Dessas últimas, destaca-se a execução da Casa da Cultura 
e da Juventude em Firminy, cidade mineira perto de Saint-Étienne. O equipamento era apenas parte de 
uma vasta operação que, diante das condições insalubres da cidade, visava a criação de um novo bairro 
para obreiros sobre o lugar de uma antiga pedreira de grês. A operação incluiria, além da casa de cultura, 
habitações sociais (sob forma de unités); um centro cívico; uma igreja; uma piscina municipal e um teatro 
popular (não construído, SOUBIGOU, 2013, p. 26) sob a tipologia “caixa de milagres”, que abordaremos 
posteriormente. Firminy-Vert é o nome do planejamento encarregado, em 1954, pela Câmara de Verea-
dores dessa pequena cidade, após sugestão do seu prefeito, Eugène Claudius-Petit409, antigo ministro da 
reconstrução e “mecenas” do franco-suíço. O conjunto foi denominado pelos clientes como Centre de 
recréation du corps et de l’esprit (a iniciativa de Petit foi lançada em 1953 e o contrato específico para a 

construção da Maison de la Culture concretizou-se em outubro de 1955; GAFSOU, 2009, p. 8). 

406 “Era a partir de agora Maisonnier, e talvez outros assistentes, que definiam livremente as formas do edifício, quando 
os estudos técnicos começavam a se realizar [...] Pode-se assim dizer que a única intervenção de Le Corbusier nessa 
fase foi corrigir algumas partes do projeto mas, mais uma vez, deixou todo o resto a cargo dos seus assistentes. [...] 
a correspondência nos permite deduzir que ele [Costa] repreendeu-o [Le Corbusier] especialmente por haver deixado 
o trabalho exclusivamente a cargo dos seus colaboradores” (PUPPI, 2008, p. 186; 188-189).
407 “Pelo decreto de 24 de julho de 1959, a missão do novo ministro de Assuntos Culturais é definida da maneira 
seguinte: ‘tornar acessíveis as obras capitais da humanidade e, primeiramente, da França, ao maior número possível 
de franceses; garantir uma vasta audiência ao nosso patrimônio cultural e favorizar a criação de obras de arte e o 
espírito que enriquecê-las’. [...] Almejadas como ‘lugares de presença física, da arte, tanto das obras quanto dos 
artistas, do público que não tinha o costume desse tipo de encontros, as Casas de Cultura são os mais altos pontos 
do projeto de Malraux para a democratização da cultura’” (RAGOT, 2008, p. 19, tradução nossa). 
408 Talvez o museu mais importante concebido e construído pelo franco-suíço durante essa fase seja o Museu de 
Arte Ocidental em Tóquio (inaugurado em 1957) em cujo dossiê, segundo o Livre Noir, Tobito teria trabalhado em 
abril de 1956 (19 horas), e março (90 horas) e abril de 1957 (3 horas). Até a data de redação destas linhas, nenhum 
documento a esse respeito foi localizado. 
409 “Deve salientar-se que as realizações [de Le Corbusier] não foram caras. A Casa da Cultura foi construída pelo 
mesmo preço por metro quadrado que as Habitation à Loyer Modéré” (PETIT In: EARDLEY, 1981, p. 3, tradução nossa).
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Sua importância, além de ser uma das últimas obras de Le Corbusier executadas enquanto ele ainda era 

vivo, era, segundo Guillot (2008, p. 19), seu papel na evolução paisagística do arquiteto e a implicação dos 

seus colaboradores em empresas auxiliares para a renovação de uma linguagem técnica e formal. Embora 

tanto a ideia quanto o projeto tenham sido bem recebidos pela população local, o debate aconteceu inter-

namente entre os promotores, por conta da imprecisão do programa financiado pelo Ministério da Cultura 

em parceria com o Ministério da Educação (Comissariado Juventude e o Esporte). Daí os títulos de Maison 

de la Culture, Maison de la culture et de la jeunesse ou, simplesmente Maison des Jeunes (MJ), como 

hoje é conhecido. O caráter misto do encargo, junto à economia estrutural, influenciou a primeira proposta 

de Le Corbusier, que iria se instalar sobre uma das tribunas do estádio410, integrando uma única entidade 

(GAFSOU, 2009, p. 8).

Uma nova versão do projeto corbusiano apareceu em maio de 1956, com base no programa reelaborado 

pelo prefeito e pelo arquiteto, que o dividiram em três partes: uma para crianças, outra para adolescentes 

e um complexo cultural com uma sala de apresentações para 800 pessoas e uma sala de música (RAGOT, 

2011, p. 120). Porém, a particularidade dessa Casa, em relação a suas pares, era a possibilidade de se 

tornar um albergue para jovens, mesmo um terreno para acampar. Em resumo, a Casa de Juventude perfi-

lava-se como um lugar de encontros e de camaradagem e pode-se dizer que, de alguma maneira, reedita 

o tema da vida coletiva a partir do “cultivo do corpo e do espírito”. Foi nessa fase do desenvolvimento do 

edifício que Tobito411, novamente sob a supervisão de Xenakis, contribuiu; ambos os colaboradores com 

autonomia quase total. Em uma prancha de inusitado formato vertical (n. 5423; FLC 16810), de 25 de 

setembro – mês que conta com 94 horas registradas pelo venezuelano nas Fiches Horaires, para esse 

dossiê –, ele desenhou seis plantas da barra de 112 metros de comprimento412, onde apenas sobressai 

um convencional corpo de escadas. No subsolo (planta livre com pilotis), reconhecia-se o talude que lhe 

separava do campo de futebol, mas ainda não a rampa de acesso, no lado oriental do prédio413. Em agosto, 

a escada monumental, vinculando a casa e o teatro ao ar livre, seria inclusa na proposta.

410 “Entretanto, é ao nome dessa mesma economia que Xenakis legitimaria, em 1958, a cisão do projeto em dois 
edifícios separados” (RAGOT, 2011, p. 122, tradução nossa).
411 As Fiches Horaires também registram entradas de Tobito ainda não verificadas com outros documentos, relativas 
ao dossiê MJ em junho (24 horas) e julho (103 horas) de 1956, e em junho (18 horas) e setembro de 1958 (8 horas).
412 “O edifício é accessível pelo oeste por uma vasta esplanada que se eleva em uma leve inclinação, dos guichês de 
recepção para o prédio. [...] Sua implantação sobre a cima da falécia e o declive da esplanada incrementam ainda 
o impulso geral das formas, o olho não pode descansar sobre nenhuma dessas linhas divergentes, nem sobre a 
fachada oeste que vibra pelos painéis ondulatórios” (RAGOT, 2011, p. 122, tradução nossa).
413 Segundo Ragot (2011, p. 123; 126), a prancha corresponde à versão da Casa sobre a arquibancada do estádio, o 
que não concorda com nossa leitura do plano. Daí que o autor afirme que, em 25 de junho, Le Corbusier, seus dois 
dattiers e Jacques Bador – conselheiro da Société Nationale de Construction de Logements pour les travailleurs e 
homem de confiança de Petit – consideraram, pela primeira vez, a separação entre o estádio e a Casa.
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Passaram quase dois anos antes de Tobito assinar novos planos do dossiê MJ (pelo menos entre aqueles 

que encontramos), vários dos quais consistem em reproduções da prancha n. 5574 (FLC 16823; 16827A/E), 

isto é, do plano de massas do conjunto praticamente definitivo, com data de 30 de julho de 1958414 (Fig. 

258). Algumas das lâminas possuem riscos do próprio Tobito e de Xenakis, estudando a implantação de 

um volume que poderia corresponder à piscina (essa prancha seria posteriormente substituída pela n. 

5889). Nessa mesma data, o venezuelano teria elaborado mais uma lâmina, a n. 5576 (redesenhada pelo 

BET; FLC 16829), sintetizando todas as plantas (agora reduzidas a três) e as fachadas leste e oeste, em 

escala 1:200. Em todos os desenhos, ressaltava os elementos estruturais em vermelho (pilotis e muros 

de arrimo nos extremos, criando uma rede de 16 intercolúnios no sentido longitudinal e 2 no transversal), 

bem como os taludes415. Além disso, um corte transversal pela barra – schéma d’ossature –, em escala 

1:100, evidencia o dramatismo da fachada, inclinada para o estádio416. Como ferramenta de composição, 

414 As Fiches Horaires também registram atividade de Tobito para Firminy no mês de junho de 1958, com 18 horas 
de trabalho. Esses registros negam a seguinte afirmação de Leone (2013, p. 115, tradução nossa): "[...] para o 
Secretariado, Tobito antecipa o início do Chung-up [sic], o único responsável da segunda fase do projeto, e, depois 
de Talati, que fechou o projeto em junho de 1957, juntamente com Le Corbusier. A partir deste momento o nome de 
Tobito desaparece do Cahier por mais de um ano, até setembro de 1958, ao assinar uma tabela final para cofragem 
do 'Monumento de mártires', na esplanada do Capitólio, fechando sua presença no registo".
415 Seis meses antes, em 17 de março de 1956, Le Corbusier encaminhou uma nota à atenção do venezuelano, 
de Xenakis e de Maisonnier, indicando: “Vocês estão com os documentos topográficos úteis que lhes fornecerão, 
durante a minha ausência, o necessário para conseguirem adiantar o estudo [...] do Estádio e do Centro da 
Juventude” (FLC N1-6-186, tradução nossa).
416 Em 15 de novembro desse ano, o escritório do engenheiro conselheiro H. Pallemard detalhou a seção transversal, 
ou seja, o esquema do esqueleto da prancha n. 5576 (FLC 16829). Segundo as Fiches Horaires, o venezuelano 
também teria trabalhado nesse assunto, em setembro de 1958 (8 horas).

Figura 258: Complexo esportivo e cultural de Firminy, planta geral, 1958. Fonte: Augusto Tobito (FLC 16823).
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dispunha-se, no canto inferior direito do papel, uma grade de 2,26 metros, subdividida de acordo com os 

parâmetros do Modulor. O Livre Noir indica que houve um último desenho elaborado por Tobito em 30 de 

julho, ainda que, no papel, não possua assinatura: trata-se da prancha n. 5572 (FGJF PLc 06 0022); uma 

perspectiva aérea elaborada do sul-oeste. Nessa, ilustrou o estádio; a Maison de Jeunesse, caraterizada 

pela inclinação tanto do teto de superfície contínua quanto dos planos das fachadas longitudinais417, e o 

talude que separa ambas as instâncias. 

Figura 259: Complexo esportivo e cultural de Firminy, vista aérea da 
Casa da Juventude, em 2013.

Fonte: a autora.

417 Vários autores apontaram o parecido surpreendente entre essa fase do projeto e as seções transversais do Colégio 
Brasil-Paraguai (Assunção) e do MAM (Rio de Janeiro), construídos por Affonso Reidy (1952), bem como da Escola 
Estadual Júlia Kubitschek (Diamantina, MG) executada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 1954. Sobre esse 
último, Queiroz (2008, p. 377) cogita: “O bloco inferior da Escola de Diamantina apresenta-se como um embasamento 
recolhido no interior da projeção do volume suspenso. O recuo dos fechamentos transparentes e do painel vazado 
por perfurações circulares no pavimento térreo enfatiza a expressividade plástica do próprio volume suspenso, cuja 
inclinação configura-se como um rebatimento da própria topografia. O arranjo dado pelo volume de fachada inclinada, 
sobreposto ao embasamento recuado, presente em Diamantina, repete-se no projeto de Le Corbusier em Firminy, 
cuja forma, assim como no projeto de Niemeyer, é definida como a extrusão linear de um contorno trapezoidal que 
espelha o perfil do terreno [...]. Assim como Niemeyer em Diamantina, em Firminy, Le Corbusier dispõe os caixilhos 
do bloco suspenso na posição vertical, recuados com relação ao plano inclinado da fachada”.
418 “Essa confusão incita Malraux a propor um esclarecimento dos termos [...] Ele deseja que as casas de jovens e da 
cultura sejam, doravante, chamadas simplesmente de Casas de Juventude. Ele também enxerga a criação de ‘Casas 
da Cultura e da Juventude’, que seriam casas da cultura particularmente adaptadas à acolhida dos jovens, sem 
excluir outras gerações. No entanto, essa operação provocou, paralelamente, a inflexão do programa para a Casa 
de Firminy, a multiplicidade de apelações sucessivas desse programa e a sua filiação parcial à tutela da temporária 
Cultura, no contrato definitivo transferido a Le Corbusier em 1961” (RAGOT, 2011, p. 119, tradução nossa). 

Com a chegada de 1959, Malraux reformulou a estratégia das Maisons de Culture418, concentrando-se na 

sua vocação pedagógica mais do que no conceito de “casa de juventude”. Mas, as várias charrettes do 

ateliê, a eleição de Petit como vice-presidente da Assembleia Nacional da França e a difícil relação entre 

Le Corbusier e seus dattiers teriam feito com que o projeto para Firminy ficasse parado (RAGOT, 2011, p. 

118; 130). O canteiro, iniciado nos primeiros meses de 1962, também seria interrompido em junho desse 
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ano por culpa de uma falha nos dois pilares na fachada oeste (GUILLOT, 2008, p. 20), obrigando a inaugu-

ração do prédio em 1965. Todavia, o projeto foi incluído no último volume da Œuvre Complète, editado 

enquanto Le Corbusier vivia (o n. VII). No verbete, o arquiteto encerrava com a legenda: “[...] já um prédio 

parecido surgiu na América Central, fruto das ‘fugas’ do Ateliê Le Corbusier. Não se trata da primeira vez” 

(LE CORBUSIER, 1965, p. 130, tradução nossa). Ainda não fica claro qual edifício centro-americano incitou 

as suspeitas do mestre sobre seus colaboradores: sabe-se que, no sul do continente, pelo menos no Brasil, 

existiam várias realizações anteriores à corbusiana, previamente mencionadas, de partido extremamente 

similar ao primeiro projeto para Firminy. A suposta traição, decorrente na imitação do projeto no outro lado 

do Atlântico, seria mais uma desculpa do arquiteto para renovar o sangue do seu estúdio?

A crise de Bagdá e o ocaso dos dattiers

A última charrette de Tobito no ateliê e, quiçá, sua parceria mais importante com Xenakis419, aconteceu 

durante o desenvolvimento do estádio de Bagdá, entre abril420 e julho de 1959 (o mês final do serviço de 

ambos os colaboradores na Rue de Sèvres); porém, Le Corbusier apenas foi notificado da confirmação 

do contrato em 13 de julho de 1958421 (o convite para participar da modernização da capital iraquiana, 

encaminhado para ele e para outros arquitetos de renome, em 1950. MAREFAT, 2003, p. 30; 37). A impor-

tância do encargo, além de acolher a olimpíada do verão de 1960, (CARL; MURRAY, 2013, p. 56), reside 

na continuidade das pesquisas técnicas e programáticas do franco-suíço – relação cidade/esporte – para 

Firminy-Vert422, iniciadas em 1937 e viabilizadas pela proposta de um estádio para 100.000 espectadores 

em Paris (BAUDOUÏ, 2002, p. 93).

419 “Todos eles [os três dattiers] também tiveram outras tarefas e ganharam maiores responsabilidades durante as 
viagens frequentes de Corbu à Índia nos anos 1950. Uma prática estabelecida no escritório era que dois associados 
podiam ficar na liderança de um projeto. Para Bagdá, seriam Xenakis e Tobito. Eles, aparentemente, começaram 
o projeto com o guia de Le Corbusier e das notas dele em Bagdá” (MAREFAT, 2003, p. 32; 35, tradução nossa).
420 Segundo as Fiches Horaires, a atividade de Tobito no dossiê SB teria começado um mês antes, em março de 
1958, com 88 horas de trabalho (fato que ainda não conseguimos comprovar).
421 “Em 1955, o Iraque foi aliado da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, sob o reinado de Faisal II e enriquecido pelo 
que Le Corbusier chamou de ‘ouro preto' [...]” (CARL; MURRAY, 2013, p. 67, tradução nossa). Segundo Baudouï 
(2002, p. 91; 98) a solicitude do ministro iraquiano do Desenvolvimento, Nadim Pachachi, aconteceu no primeiro 
semestre de 1955, após sugestão do engenheiro Georges Présenté. O dia seguinte à sua confirmação, em 14 de 
julho de 1958, uma revolução incitada pelo Comité de Oficiais Livres, proclamou a República, decorrendo na queda 
da monarquia e no assassinato da família real durante um golpe de estado.
422 Após a participação de Tobito no dossiê MJ, a cobertura do projeto mudou, tornando-se curva e mais leve: “Daí 
que exista, sem dúvida nenhuma, uma interação muito forte, no processo de concepção, das pesquisas de Le 
Corbusier para o estádio e sobre os equipamentos de Firminy-Vert, com reflexões sobre Bagdá. Parece existir uma 
permeabilidade muito forte entre ambos os projetos. Na sua caderneta n. 4, consagrada à construção de Firminy-
Vert, Le Corbusier [In: DE FRANCLIEU, 1981, v. IV, p. 400-401] desenha inúmeros croquis para Bagdá. O projeto do 
ginásio [...] aproximar-se-ia do projeto da Casa de Jovens e de Cultura de Firminy-Vert, pois, em ambos os casos, 
promoviam-se os princípios de uma arquitetura construída mediante cabos tendidos [...] Le Corbusier pretende 
promover um sistema similar, mantendo as placas de alumínio para uma estrutura de cabos de aço tensionados” 
(BAUDOUÏ, 2002, p. 99, tradução nossa). 
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Mais uma vez, a definição do programa tornava-se um assunto capital: o pedido inicial do ministro423 

apenas indicava a necessidade de construir o campo de futebol e as piscinas para prática exclusiva dos 

jovens (incluso Xenakis sugeriu a criação de uma piscina de ondas para eles. MAREFAT, 2003, p. 33). 

Mas, não parecia suficiente para o grego, segundo a carta que redigiu para seu chefe em 17 de dezem-

bro de 1957: “Não temos um programa específico para Bagdá. Os desejos são gerais [...] Naturalmente, 

pode-se criar um programa e propô-lo. Porém, eu acho que é preferível liberar o terreno agora para evitar 

reajustes inúteis” (FLC P-4-1). Sob essa premissa, e diante da carência de descrições mais específicas, o 

franco-suíço dividiu o encargo em cinco unidades, incluindo a piscina, um ginásio e o próprio estádio de 

50.000 lugares, mais a raia de atletismo. Tudo faria parte de um plano regulador no qual se materializariam 

as ideias corbusianas ao redor da atividade física como parte do dia-a-dia do homem moderno (MAREFAT, 

2003, p. 37). Segundo Carl e Murray (2013, p. 58), uma das principais fontes de inspiração do arquiteto 

para Bagdá foi o Coliseu Romano, por conta da sua teatralidade424. Além de influenciar o partido do arqui-

teto no que diz respeito à topografia em Firminy, a predileção de Le Corbusier por essa estrutura romana 

fez com que, no programa da primeira proposta iraquiana, de 1958, considerasse a criação de uma fossa 

para festivais ao redor do anel principal, e vomitórios para a evacuação do público – também incluídos no 

projeto de estádio para 100.000 espectadores em Paris, de 1936.
A proposta para Bagdá também ilustra a autonomia dos dattiers nesse instante425. Daí que, até hoje, 

se discuta a autoria do franco-suíço sobre esse e outros projetos da segunda metade da década de 1950 
– sua exclusão da Œuvre Complète seria um dos motivos da dúvida por parte dos especialistas. Segundo 
o caderno M53 de Le Corbusier (In: DE FRANCLIEU, 1981, v. IV, p. 106), de maio de 1958, a primeira tarefa 
da dupla Tobito/Xenakis (e eventualmente André Maisonnier) foi a elaboração de um estudo comparativo 
sobre estádios previamente construídos, bem sucedidos, focando suas soluções técnicas426. Helsinki, Ber-
lim, Rio de Janeiro, Viena, Tóquio, e Bogotá foram algumas das cidades cujos equipamentos Le Corbusier 

selecionou para a análise (MAREFAT In: COHEN, 2014, p. 389).

A primeira proposta do franco-suíço para o estádio já possuía forma circular perfeita (FLC 29524) 

e quatro acessos dispostos mediante rampas (MAREFAT, 2003, p. 37), cujas dimensões se baseavam no 

Modulor, empregando três quadrados de 32,81 m de lado e corredores de 2,96 m de largo com altura de 

2,26 m (TAJ-ELDIN, 1987, p. 80). No Plano Urbano, Le Corbusier prestou atenção especial à questão da 

423 “No sábado 9 de novembro [1957, Le Corbusier] é recebido por Akram Fahmy, diretor da Educação Física [...] 
que lhe fornece os elementos do programa [...]. Le Corbusier já se interessa no acesso previsto em dois sentidos, 
permitindo ao rei felicitar os jogadores. Ele esboça os desafios da irrigação, para arborizar os equipamentos e 
acrescentar o verde [...] Le Corbusier risca o plano das três quadras de futebol em bateria” (BAUDOUÏ, 2002, p. 94, 
tradução nossa).
424 Isto é particularmente verdadeiro para a concepção do ginásio e seu vínculo com a tipologia das boîtes à miracles, 
na qual voltaremos no capítulo consagrado a Guillermo Jullian.
425 “Le Corbusier deu aos seus sócios para desenvolver alguns conceitos, que criticaria e ajustaria posteriormente, 
segundo a sua visão [...] Ao ter produzido outro projeto de estádio, com vinte anos de antecedência [...], Le 
Corbusier estava familiarizado com essa tipologia, ao contrário dos seus colaboradores” (MAREFAT, 2003, p. 32, 
tradução nossa).
426 “Poucas informações foram disponibilizadas a esse respeito. [...] O trabalho para o estádio de Bagdá justificou 
a acumulação de uma importante documentação sobre estádios cuja aplicação, nesse instante, é difícil de 
estabelecer. Contudo, podemos garantir que essa pode servir a toda a equipe para as cogitações sobre soluções 
técnicas para promoveriam a organização funcional do estádio de Bagdá” (BAUDOUÏ, 2002, p. 95, tradução nossa).
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arborização (anteriormente, mencionou-se sua admiração pelas palmeiras iraquianas e sua vontade de 

semear essa espécie ao redor do projeto SB), organizando um grupo de grandes árvores nas imediações 

do equipamento, à maneira de hipostilo ao ar livre427. Mas a principal caraterística que distinguiria a pro-

posta para o estádio seria a sucessão de voiles, isto é, dos contrafortes triangulares de concreto massivo 

com até 3 “andares”428 de altura dependendo da sua localização no estádio, concebidos como apoio para 

as arquibancadas. Distribuídos radialmente à maneira das agulhas de um relógio, os contrafortes contri-

buiriam à ordem previamente estabelecida, nos riscos, pelas árvores. Houve inúmeros esboços de autoria 

de Tobito e Xenakis, dada a singularidade da furação de cada um dos voiles429 (alguns espaços derivaram 

da substração de matérial do muro para dispor pequenos requerimentos do programa, como salas para a 

imprensa e para os atletas).

Os primeiros riscos dos contrafortes assinados por Tobito e Xenakis (ou simplesmente “T + X”) são 
extremamente sintéticos, datando de abril de 1958: enquanto os esquemas do dia 17 (FLC 29464 e FLC 
29500) evocam aquedutos romanos – seu princípio estrutural seria o uso de um ou dois grandes arcos 
sustentando a massa de concreto430 –, o esquema mais antigo, traçado com sete dias de antecedência, 
exibe uma sequência de sete arcos menores, no térreo, com vãos diferentes (FLC 29494), mais um sis-
tema de circulações verticais, com três lances de escada externos e o perfil de uma escadaria, em um 
risco da planta (FLC 29464). Sobre esse esquema, em 20 de abril, os dattiers estudaram a possibilidade 
de construir duas escadas lineares externas (FLC 29493), possibilidade rapidamente descartada em prol 
da alternativa do dia 10, agora com a escadaria externa desenvolvida em um único lance (FLC 29505; FLC 
29488). Essa também seria desconsiderada no dia seguinte, voltando à escadaria inicial, que poderia ir até 
o segundo (FLC 29485) ou terceiro (FLC 29504) andar das arquibancadas. Nessa mesma data (23 de abril), 
Tobito e Xenakis também estudaram o camarote coberto para o rei, mediante uma série de 5 esquemas 
(FLC 29519/22; FLC 29526). Os riscos ilustravam plantas e cortes de um volume cúbico e isolado, à meia 
altura das arquibancadas. O último esboço exibe o que parece ser uma planta do teto, com três pequenos 

quadrados que representam claraboias, bem como o corte geral e um pequeno detalhe.  

O primeiro plano do estádio oficialmente registrado no Livre Noir, o n. 5561, foi traçado em 24 

de abril: uma elevação geral da arena, em escala 1:250, cortando duas das arquibancadas pelo eixo 

oeste-leste (FLC 29507; repetido, sem as escadas, em 28 de abril, FLC 00427431). A ruptura da simetria 

427 “As árvores sempre foram muito significativas para Le Corbusier, mas normalmente ele as dispunha à maneira 
paisagística de jardim inglês. Estranhamente eram semeadas em uma grela retangular, como colunas de um prédio 
gigante, caso de Bagdá (mesmo no esquema de 1958)” (CARL; MURRAY, 2013, p. 57, tradução nossa).
428 Por “andar” entende-se, neste caso, uma sucessão de 25 fileiras de assentos. A altura real de cada contraforte 
equivaleria a um prédio regular de 9 pavimentos.
429 “O resultado é uma transparência espacial obtida pela opacidade dos muros massivos [...] coroando as relações 
com o pano de fundo arquitetônico. [...] O precedente mais óbvio é o Palácio da Assembleia de Chandigarh, 
completado em 1955, ano que recebeu o encargo do estádio de Bagdá (CARL; MURRAY, 2013, p. 57). 
430 Segundo Carl e Murray (2013, p. 59), a forma triangular dos "véus" na elevação seria um eco do relógio solar do 
observatório astronômico Jantar Mantha de Jai Singh II, em Dehli, admirado pelo franco-suíço. A essa analogia, 
podemos somar uma associação nossa, isto é, a de um esquema do corte (FLC 29464) com o perfil dos camelos 
desenhados por Le Corbusier na sua caderneta, durante a viagem à capital iraquiana (Cf. CCA DR1 993:0127:027).
431 Tratar-se-ia do desenho n. 5561, de acordo com as assinaturas do Livre Noir (“Tobito + Xenakis”).
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perfeita entre os setores oeste e leste do estádio se percebe com maior clareza em um rascunho do plano 

de massas que, sozinho, Tobito elaborou no dia seguinte (FLC 00166): justamente, o círculo em planta 

completar-se-ia graças a uma protuberância das arquibancadas no terceiro andar, como detalhado pela 

prancha n. “5.56”432, de 30 de abril. Nessa mesma data, elaborou o corte genérico do voile no extremo 

leste, que foi detalhado, em escala 1:50, encerrando a série de desenhos de abril de 1958433.

Justamente esse foi o mês mais produtivo de 1958, para os dattiers, no projeto SB, com destaque 

ao dia 2, registrando, pelo menos, 28 desenhos. Em junho, o dossiê já estava quase pronto, motivo pelo 

qual Tobito e Xenakis fizeram poucos desenhos, entre esses dois, de 2 (FLC 00147) e 7 (FLC 29508) de 

maio, com estudos coloridos para uma versão definitiva do plano de massas (FLC 29508), determinando 

as formas da cada uma das cinco unidades. No fim de maio, ao entregar o primeiro conjunto completo de 

planos para o estádio, aguardado impacientemente por Mahmoud Hasan – ministro iraquiano do Desenvol-

vimento –, Le Corbusier justificava, em uma carta redigida em inglês em 31 de maio, o retardo por conta 

da sua metodologia de trabalho: 

My method of work prevents me from making preliminary drawings of no great sound-
ness whose purpose is generally to curb the client’s impatience […]. I study the pro-
blems in their biological reality and this involves extremely long a delicate approaches on 
urbanistic and architectural plans as well as on an engineerial [sic] ones’. […] This was 
one of many letters, telegrams and polite or impolite internal and external exchanges 
before (LE CORBUSIER apud MAREFAT, 2003, p. 36). 

Com a chegada do novo mês, Tobito assumiria parte da responsabilidade da proposta sozinho, em duas 

jornadas de intenso trabalho imediatamente posteriores à entrega do primeiro dossiê, em 5 e 8 de 

junho. No dia 5 apareceria o primeiro plano oficial de implantação do conjunto, o n. 5568, que o vene-

zuelano desenhou à régua, em escala 1:1.000 (FLC 00353; FLC 00420). O plano regional precedente, a 

prancha n. 5566, ressaltava estradas regionais e o meandro do Tigre (FLC 00418). Por sua vez, a lâmina 

n. 5567 também exibe a integridade do conjunto na planta, desta vez representando os pavimentos 

térreos para cada equipamento (FLC 00419). Uma planta sem data, mas que, pela expressão e assina-

tura solitária do venezuelano poderia pertencer a charrette de junho de 1958, exibe o pavimento térreo 

do estádio em escala 1:500, com ênfase no quadrante noroeste, isto é, o lugar onde os contrafortes 

atingem a maior altura (FLC 00191). O desenho é um desdobramento de dois riscos coloridos, também 

sem data, mas com inúmeras anotações e circulações horizontais indicadas em amarelo, da sala do pre-

sidente, no setor ocidental (FLC 00192; FLC 00193). Tobito elaborou mais dois estudos para as escadas 

conducentes ao primeiro e ao segundo andar, já não mais dispostas paralelamente ao contraforte, mas de 

432 Embora com diferente título e data (“Circulations, accès” de 24 de abril), a partir dos registros do Livre Noir, 
deduzimos que se trata de uma versão recente da prancha n. 5562, também assinada por Tobito e Xenakis. 
433 Existe mais um desenho, o FLC 29471, que, além das assinaturas de ambos os dattiers, registra o nome de outros 
três colaboradores, com certeza do escritório de Bagdá (Izmard e Romey). O desenho ilustra diagramas de forças e 
esquemas na elevação de estruturas “guarda-chuva”, cuja localização no projeto iraquiano ainda não estabelecemos.
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maneira transversal (FLC 29474; FLC 29475). A segunda charrete, de 8 de junho, foi exclusivamente con-

sagrada à última solução (FLC 29476; FLC 29480), com seções transversais que indicam a instalação das 

escadas nos pontos mais pronunciados da curva interna da arena e bordeando a raia atlética (FLC 29477; 

FLC 29479; FLC 29481). Em um último desenho, o dattier elaborou um esquema da seção das escadas, 

cortando tangencialmente a arquibancada curva (FLC 29478; Fig. 260).  

Figura 260: Estádio de Bagdá, esquemas de contraforte e escadarias, 1958. Fonte: Augusto Tobito (FLC 29478).

Quase três meses depois, em 6 de setembro, Le Corbusier ordenou a Tobito verificar os aspectos duvido-

sos e os problemas nos planos, a partir das enquetes e visitas ao lugar (note à l’attention FLC G1-14-212). 

Já em fevereiro de 1959, concretizou-se a solução da cobertura curva (“tela plastificada”434), a partir de 

uma “teoria dos tobogãs”, discutida e riscada pelo mestre, por seus colaboradores e por Georges Présenté 

(RAGOT, 2011, p. 136). No final da década de 1950, Le Corbusier apelou aos serviços do BET de Présenté, 

não apenas para o desenvolvimento dos dossiês executivos de Bagdad, Firminy e Briey-en-Fôret, mas para 

agir como filtro na seleção dos seus últimos colaboradores diretos, no momento em que quase não se 

contratavam mais empregados no ateliê. Paralelamente, um segundo capítulo da Ascoral começaria a ser 

escrito a partir de 1959, em uma nova tentativa de conciliar as atividades arquiteturais e de engenheira, 

434 Essas pesquisas desdobrariam na solução técnica definitiva para a cobertura da Casa de Juventude de Firminy: 
“[...] o véu das lajes de Siporex [concreto celular], de dez centímetros de espessura, é um material artificial com 
estrutura alveolar, leve, fácil de cortar e econômico. Montados por pares, os cabos são ancorados às vigas de 
remate mediante rótulas, que permitem regular as tensões” (SOUBIGOU, 2013, p. 43, tradução nossa).
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bem como a publicação de novos textos e o aprimoramento do Modulor. Além disso, foram estabelecidas 

agências parceiras da Rue de Sèvres, entre essas a de André Wogenscky que, em 1956, deixou o escri-

tório para cuidar das suas próprias construções, voltando a cena corbusiana para a execução do conjunto 

de obras para o bairro Firminy-Vert (culminando na unidade habitacional e projetando sozinho sua piscina 

pública), em 1960.

De volta ao estádio, a presença do concreto armado, alternado com outros materiais – lona plástica 

e cabos e porta de aço –, caracterizava uma linguagem corbusiana que privilegiava as tecnologias mais 

novas (TAJ-ELDIN, 1987, p. 80). No começo do mês seguinte, o venezuelano trabalhou em frentes mais 

ligadas à concepção arquitetônica, como o desenho definitivo das escadas justapostas aos vestiários, em 

escala 1:200 – em “U”; em “L”, por dois lances paralelos (FLC 00251). Doze dias depois, Tobito integraria 

as escadas a um único e complexo sistema de circulações verticais (FLC 00250435). Ele também se ocupou 

das plantas da sala para o presidente, preâmbulo do camarote especial (com cálculos para as escadas 

internas e um elevador; FLC 00267) e do hall preliminar, justo um andar por baixo (FLC 00266). Em abril 

desse ano, enquanto o BET de Présenté desenvolvia a resposta estrutural da cobertura, o venezuelano 

detalhou o setor oeste da planta, como última verificação da fossa para a raia de atletismo (FLC 00258).

A mudança radical na política do Iraque também alteraria os rumos do projeto436, obrigando Le Corbusier a 

voltar a Bagdá em Maio de 1959 (MAREFAT In: COHEN, 2014, p. 389). Com base nas novas informações 

coletadas, aconteceu a última charrette de Tobito e Xenakis como parceiros, no mês de junho. Um risco 

colorido das massas, em escala 1:1.000 (FLC 00165), revela transformações severas no plano geral do 

complexo: as quadras auxiliares, o ginásio, o auditório e as outras instâncias complementares ao estádio, 

iriam se concentrar na região sul-oeste; além disso, na zona norte-leste, dispunha-se um grande triângulo 

para o estacionamento de veículos particulares e de táxis. As mudanças continuariam inclusive vários anos 

após o falecimento de Le Corbusier. 

De volta a junho, foram produzidos 17 cortes transversais em escala 1:100, cada um relativo a um 

tipo de contraforte externo, enumerado com uma cifra ímpar entre os números 1 e 23 (os contrafortes 

do anel mais próximo ao campo, ou seja, os da arquibancada do primeiro andar, receberiam números 

ímpares). Vários desses voiles contam com uma versão “bis”, como o 1 e 1 bis, o 3 e 3 bis; o 5 e 5 bis; e 

o 7 e 7 bis. A sequência reproduzir-se-ia mais três vezes, uma por quadrante do estádio. Apenas tivemos 

acesso a 16 dessas seções (FLC 00074/89), cujas superfícies maciças ganharam uma cor amarela e nas 

quais o tema da escadaria parecia ultrapassado (nos cortes 5 e 5 bis percebe-se que uma escada linear, 

paralela à inclinação da arquibancada, foi apagada do desenho; FLC 00085 e FLC 00086), porquanto se 

435 Em 25 de maio, Tobito e Xenakis desenharam a versão definitiva, à régua, dessa escadaria (FLC 00252).
436 “A maioria das descrições romantizam o lugar como à beira do Tigre. Isso é falso, considerando que o local mudou 
várias vezes. Originalmente, estava planejado para um lote triangular perto da estação de trens, do aeroporto e do 
centro do governo [...] do lado ocidental do rio [...]. Inicialmente o estádio estaria afundado, mas o nível freático do 
Tigre fez isso inviável” (TAJ-ELDIN, 1987, p. 82, tradução nossa).
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concentram nas furações particulares de cada caso. Nas seções, traços precisos, mas elementares, são 

complementados por legendas expressando o raciocínio técnico da equipe: por exemplo, os cortes n. 7 bis 

(FLC 00088), possuem pequenas legendas no térreo, indicando dois níveis de locais – a 2,88 m e 5,76 m 

– para a polícia, a enfermagem, etc. Nenhuma linha separa a função desses espaços, divididos por traços 

simples que representam as vedações (também visíveis nos cortes 3 e 11; FLC 00083 e FLC 00080). 
O corte 3 bis abrange a sala de recepções do presidente, caracterizada por um pan-de-verre muito 

alto, separando a sala do interior do imóvel (FLC 00084). As seções 1 e 1 bis explicam, com maior precisão, 
o pano de vidro, bem como a distribuição das instâncias em dois níveis: o hall do presidente, em um me-
zanino, ainda pertenceria ao térreo (FLC 00081; FLC 00082). A projeção de um vão de contornos curvos, 
por trás do pan-de-verre, evoca uma caverna primitiva. Projeções de outros desses furos inusitados, con-
cebidos exclusivamente para a luz passar, aparecem nas seções n. 13 (FLC 00079). Por fim, vários cortes 
assinados “X + T” (n. 21, FLC 00075; n. 29, FLC 00074; n. 15, FLC 00078; n. 19, FLC 00076) exibem a 
disposição de uma plataforma no primeiro andar das arquibancadas, mediante a subtração de três fileiras 
interiores, no terceiro andar. Mas a estratégia para conseguir a profundeza desse nicho não era muito clara 
na seção n. 17 (FLC 00077); daí que também fosse necessário tirar parte da matéria do contraforte (tática 
evidenciada pelo rastro das linhas apagadas nesse desenho), fazendo com que as cinco fileiras seguintes 
ficassem em balanço. Repete-se a condição das arquibancadas inferiores no térreo, cujo balanço, por 
sinal, parece maior nesses desenhos.

Por incrível que pareça, Le Corbusier expressou seu desconforto com o partido para o estádio de 

Bagdá de Xenakis, não por conta dos "véus" mas da resistência dos dattiers à adoção do sistema de ram-

pas externas437. Loach (1987, p. 76) também aponta a negativa do venezuelano a modificar a forma do 

estádio de Firminy438 como a principal razão da sua demissão específica por parte de Le Corbusier. Possi-

velmente, ambos os argumentos foram usados pelo patrão para afastar o engenheiro grego do escritório, 

junto com seu colega venezuelano.

A demissão

Algumas notas de Le Corbusier à atenção dos dattiers, em 1958, evidenciam a deterioração do relaciona-

mento entre o franco-suíço e os seus subordinados, por conta do ritmo lento na produção do ateliê (proble-

ma evidente durante charrete do Palácio do Governador para Chandigarh)439. Em compensação, a escassa 

437 Os depoimentos de Tavès e Rebutato à autora, respectivamente, em fevereiro e março de 2014, se contradizem: 
segundo Tavès, o partido da tartaruga teria sido invenção de Xenakis, invertendo a ordem na evolução dos esquemas 
do projeto, demonstrada pelos documentos da FLC e afirmada por Rebutato.
438 Deve se referir ao estádio de Bagdá e ou conflito das rampas, ou mesmo ao estádio de Chandigarh, considerando 
que a casa de Juventude foi o único projeto do conjunto em Firminy no qual colaborou, abordando aspectos muito 
superficiais do estádio.
439 Por exemplo, em nota de 6 de setembro de 1958: “Pedi a cada um preparar um caderno de trabalho. Não vejo 
nada chegar [...] Isso demonstra que, diante de nós, há mais ou menos cinquenta tarefas em suspenso e que não é 
necessário esperar às charrettes para enxergá-las, trabalhar um tempo nessas, deixá-las repousar, etc... = técnica 
de trabalho” (FLC G1-14-212, tradução nossa).
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remuneração recebida por seu extenuante serviço, fez com que Tobito, Xenakis e Maisonnier apresentas-

sem uma primeira contraproposta salarial a Le Corbusier, na primavera desse ano, bem como a re-inclusão 

dos seus nomes nos créditos dos projetos abordados440. Daí que, na última página do seu livro L’Atelier de 

la Recherche Patiente, destinada aos agradecimentos aos colaboradores durante os últimos 38 anos de 

existência do estúdio, apareça a frase seguinte: “Xénakis [sic], Tobito et Maisonnier, que deixaram o ateliê 

em 1959, pediram para serem designados como arquitetos chefes de estudos” (LE CORBUSIER, 1960, p. 

309, tradução nossa). Entretanto, a resposta do franco-suíço, de maio 17 de 1958, foi álgida no que tange 

ao pagamento: “Vocês trabalham na calma total. Se nos referíssemos às suas exigências, manifestadas 

por escrito em várias oportunidades, estimariam, como eu, que há muito no qual refletir” (FLC P4-6-45, 

tradução nossa). Ora, Sterken (2004, p. 28) aponta o efeito positivo da missiva, ao citar uma nota do ca-

derno M52, que o arquiteto tinha escrito em 6 de março desse ano: “escrever a Ducret [contador de Le 

Corbusier] que autorizo o pagamento 20 + 20 a Tob [sic] + Xen [sic]. Prêmio complementar pelo trabalho 

de Berlim” (LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 4, p. 65, tradução nossa).  

Na caderneta de Le Corbusier de julho de 1959, aparentemente no dia 31, quando já tinha deci-

dido demitir Tobito e os outros dattiers441, o arquiteto preparava detalhes para o seu contador fazer sua 

liquidação salarial (segundo ele, o venezuelano ainda lhe devia 68.300 francos). Embora as condições da 

partida do colaborador, “Corbu” demonstrava afeto para ele, ao escrever: “Ducret paga o mês legal: se-

tembro. No meu retorno, liquidarei o saldo à minha maneira, pois você não aceita que seja feito segundo o 

meu sentimento de amizade (Carnet M54; LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 4, p. 422, tradução 

nossa)442. Inaugurava-se, assim, uma fase no ateliê que o próprio Le Corbusier intitulou “Étape 72”443. A 

carta redigida por ele em 31 de agosto, para seu agora ex-colaborador, possui um tom de saudade:

Meu caro Tobito,
A arquitetura moderna vence na França, adapta-se. Hoje, você pode encontrar um 
campo de aplicação de todo o adquirido por você mesmo, bem como tudo o que o tra-
balho comigo conferiu-lhe. [...]. Deixo-o, então, em liberdade a partir de 1 de setembro 

440 “Senhor Le Corbusier, discutimos depois de partir da sua casa as propostas em relação à contra-demanda que 
lhe fizemos. // Consideramos que a nossa qualificação, por uma parte, e que os trabalhos dos quais encarregou-nos, 
por outra: 1) o concurso de Berlim (charrette de tempo determinado) // 2) Assembleia // 3) estádios // 4) todas as 
tarefas ordinárias // representam um salario de um valor mínimo de 180.000 francos por mês. A diferença entre 
os 180.000 francos e sua proposta de ontem constitui uma quantidade de 60.000 francos mensais para nós três. 
// Gostaríamos muito de obter um compromisso firme e por escrito da sua parte. // [...] Seu acordo de princípio 
sobre a vinculação dos nossos nomes aos trabalhos de arquitetura deixou-nos satisfeitos. // [...] para todos os 
trabalhos em andamento e vindouros, nas publicações e nos planos do Ateliê // Arquiteto Le Corbusier (Maisonnier 
Tobito Xenakis colaboradores)”. Nota manuscrita sem data. Acervo Iannis Xenakis, Bibliotheque Nationale de France 
(MAISONNIER;  TOBITO;  XENAKIS apud STERKEN, 2004, p. 28, tradução nossa). 
441 A página 403 desse mesmo carnet atesta que Le Corbusier já considerava a demissão dos dattiers como parte 
da reestruturação do ateliê.  
442 Sobre a questão dos impostos, Andreini escreveu a Tobito em 22 de setembro de 1959, indicando-lhe um erro 
na ficha elaborada pelo contador (FLC E3-13-161).
443 “[...] em 31 de julho de 1959, [...] Le Corbusier risca uma espécie de genealogia de sua própria carreira: essa 
compõe-se dos nomes dos seus mestres, colegas e sócios, acompanhadas das datas nas quais eles se afastaram” 
(STERKEN,  2004, p. 38, tradução nossa). Trata-se do Carnet N58 (LE CORBUSIER In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 4, 
p. 405). Sobre os períodos abordados neste trabalho, o franco-suíço escreveu “[Wogenscky]// 1959 : Os dattiers. 
Poderia batizá-la: Etapa 72 (anos) = Et 72” (tradução nossa).
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de 1959. Logicamente, cumprirei as obrigações legais que tenho com você e, natural-
mente, também aquelas decorrentes da amizade. Farei isso com prazer e segundo o 
que as circunstâncias me permitam. No 35 rue de Sèvres, você cumpriu uma etapa 
da sua vida. Estou persuadido que, na plena maturidade, vocês seguirão uma carreira 
brilhante como todos aqueles que lhes precederam aqui na minha casa e que, na sua 
hora, fizeram sua própria vida. Acredite na minha amizade verdadeira.

Tobito não retornou a Caracas assim que demitido, mas aguardou mais dois meses (GUALTIERI, 2012), até 

receber um convite por parte das diretivas da Universidad Central de Venezuela (UCV), que o contratou em 

1 de novembro. Apesar da distância entre o mestre e o ex-colaborador, o primeiro ofereceu ao segundo 

uma das suas obras gráficas, em 5 de novembro, com a dedicatória: “com a minha amizade, e obrigado 

pela sua amabilidade natural” (Fig. 261, tradução nossa).

Figura 261: Dedicatória de uma pintura por parte de Le Corbusier a 
Tobito, 1959.

Fonte: acervo particular Bárbara Bradley (publicada por GUALTIERI, 2012).

Poucos dias antes da morte de Le Corbusier, em julho de 1965, o velho arquiteto recebeu, no seu apar-

tamento, ao seu editor Jean Petit (que revisava, junto a ele, o manuscrito de Le Voyage d’Orient) e a 

Augusto Tobito, já como arquiteto em Caracas e acadêmico de prestígio na UCV, em uma curta visita à 

França. A respeito desse encontro, o mestre disse quase de maneira profética:

 
Tobito, um ancien do ateliê do 35, rue de Sèvres, veio me visitar da Venezuela à minha 
residência na rue Nunguesser [...] Estava feliz de ver novamente a Tobito, que persistia, 
que estava entre os fiéis. Quando nos despedimos [...], eu pedi para Tobito que conside-
rasse voltar a me visitar no ano próximo: “Sim, em Paris ou em outro planeta...” e falei 
para mim mesmo: "Então, sem dúvida, eles terão de vez em quando um pensamento 
gentil para o pai Corbu” (LE CORBUSIER, 1969, p. 168-169, tradução nossa).
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De volta à Venezuela, pouco mais do que um mês após sua viagem a Paris, Tobito foi notificado do fale-

cimento do mestre e convidado a homenageá-lo na revista Punto, da faculdade de arquitetura de Cara-

cas. As palavras do ex-colaborador nada tinham a ver com aquele clima no qual o mestre conferiu-lhe o 

estatuto de dattier:

Ao senhor, Ao Homem, mais do que ao senhor, Ao pintor, escultor, Urbanista e Ar-
quiteto, principalmente ao senhor, Ao amigo, em nome da amizade, digo-lhe: Salut 
Monsieur! Ao senhor, Ao grande, àquele que ontem, no histórico claustro quadrado do 
Louvre, entrasse no reino dos imortais, e ao mundo das lendas. Ao senhor, Ao Homem 
cabal, em uma última homenagem, com o adeus dos amigos: Adeus, monsieur Le 
Corbusier! (TOBITO, 1965, p. 11, tradução nossa).
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4.
UM CAÇULA NA CAIXA DE PANDORA
OU O ATELIÊ SEGUNDO UM CHILENO 

[1959-1965]

Ateliê Le Corbusier, silêncio total.
Le Corbusier
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“Guillermito”, “Mito” ou Guillaume, como mais tarde seria chamado em Paris, Guillermo Jullian 

de la Fuente (Valparaíso, 1931 - Santiago, 2008) recém se formava na renovada Faculdade de Arquitetura 

da Universidade Católica de Valparaíso, no Chile, quando decidiu tornar-se colaborador de Le Corbusier. 

Ciente da dificuldade para sua candidatura ser aceita1, dificuldade esta acrescentada pela falta de domínio 

da língua francesa (embora o seu bisavô fosse francês), precisou planejar uma cuidadosa estratégia, que 

supunha não apenas o estudo minucioso do idioma, mas das arquiteturas corbusianas. O chileno ignorava 

que, nesse momento, o mestre não engajava novas pessoas na sua equipe, imaginando que o ateliê man-

tinha o porte da época marselhesa. Com essa ideia na cabeça e apenas 27 anos de idade, empreendeu 

uma viagem de seis meses pelo Velho Continente, viagem que, por sinal, foi a lua de mel com sua primeira 

esposa, María Eugenia Muzzo. Ela, jovem psiquiatra, foi fundamental para se comunicarem nas línguas dos 

vários países que percorreram. Um roteiro pelas obras do mestre moderno antecedeu a chegada de Jullian 

à capital francesa e a primeira tentativa de ingressar ao ateliê.

De barco cargueiro, Guillermo e María Eugenia foram à Europa Ocidental no verão de 1958, che-

gando ao porto de Antuérpia (14 de junho) onde compraram um carro para empreender o percurso euro-

peu (ALLARD, 2005, p. 48). Várias séries de clichês e notas nos cadernos dão conta dos locais visitados, 

tanto ali, na Bélgica, quanto na Holanda, na Alemanha, na Suíça e na França2. Entre esses, destacam-se 

obras corbusianas: o prédio na Weissenhoff Siedlung de Sttutgart (18 de maio); o Immeuble Clarté em 

Genebra (20 e 24 de maio; FGJF D0026); o Pavilhão Phillips na Exposição Universal de Bruxelas (15 de 

julho e 11 de agosto; FGJF D0026); a Unidade de Habitação em Berlim (21 e 26 de agosto; FGJF D0026, 

FGJF L0002 e FGJF L0028); a Unidade de Habitação de Marselha (25 e 27 de novembro; FGJF D0026 e 

FGJF L0002); o canteiro do monastério de Sainte Maire de La Tourette (28 de novembro; FGJF D0026) 

– aonde voltaria em 1966 –; a capela de Ronchamp (29 e 30 de novembro; FGJF D0026, FGJ F01 0001 

e FGJF L0036); as casas Suíça e Brasileira na Cité Universitaire de Paris (11 de dezembro) e a Villa Sa-

voye (18 de dezembro; FGJF L0010). Como testemunhado pela séries fotográficas FGJF D0063g e FGJF 

D0035, Jullian voltaria mais tarde a essa mansão, estragada pelo passo do tempo e da guerra, desta vez 

para tomar conta do seu restauro (1960-1962).  

Quiçá a mais importante das visitas prévias de Jullian a obras corbusianas foi à casa da mãe3 de Le 

Corbusier no Lago Léman (13 de outubro; FGJF F01 0318). Várias alusões à Abstração e Natureza de 

Wilhelm Wörringer (1907) permitem pensar que o chileno tentava recriar o clima teórico que acompanhou 

ao mestre nos seus périplos de juventude. Claudio Vásquez (2007, p. 8) fornece detalhes tanto do roteiro 

1 Após o estágio de Duhart na Rue de Sèvres, vários arquitetos de Valparaíso tentaram se incorporar ao ateliê, 
entre eles Victor Gubbins Browne que, diante da ausência de vagas no mestre, foi admitido na equipe de André 
Wogenscky. Cf. http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-125698/plataforma-entrevista-victor-gubbins. Acesso 
em: 28 ago. 2014.
2 Uma análise desses desenhos foi elaborado por: HIDALGO HERMOSILLA, Germán. Viaje de troubadour: dibujos 
de Guillermo Jullian de la Fuente, Italia, 1958. Massilia: Anuario de estudios lecorbusierianos, Barcelona, n. 
89, p. 68-75, 2007.
3 Alberto Cruz, diretor da faculdade de arquitetura de Valparaíso, teria aconselhado a Jullian que, se queria trabalhar 
com Le Corbusier, devia se aproximar à mãe, cuja influência sobre os seus filhos era grande (ALLARD, 2005, p. 72).
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geral quanto da visita à “Petite Maison” que, segundo o autor, foi primeiramente marcada para o dia 21 de 

setembro4. As últimas páginas da agenda de Jullian de 1958 (FGJF L0051) possuem 15 esboços de 6,5 x 

7,5 cm, inspirados nos croquis feitos por Le Corbusier nas suas viagens: simples, a lápis preto e apenas 

com algumas palavras indicativas. Além disso, incluíam-se lembranças, em incipiente francês, das reco-

mendações de uma mãe para o futuro servidor do seu filho (Fig. 262):

Seja um bom parceiro para o meu / filho, ame-lo muito / sirva-lhe e cuide dele [...] não 
fique bravo com / ele quando for / grosso, nervoso como / todas as pessoas / porque 
ele tem um grande coração [...] Meu filho gosta das / coisas bem / feitas [...]. Diga a 
meu filho que não mudei / e que ainda gosto / do sol (tradução nossa).

A visita gerou uma série de reflexões enquanto o candidato a estagiário atravessava o maciço de São 

Gotardo, dois dias mais tarde; expressando um compromisso perene com os ideais corbusianos:

[...] devemos transformar a arquitetura / no ‘jeux de la / nouvelle estetique’ [sic] A nova 
matemática / geradora de / fatos novos / acolherá as formas vivas [...] a arquitetura / 
cantará para o lugar [...]. Volume e espaços / um sol feito, / nascido da vida. / Vida / 
Cheios e vazios / da continuidade / de um puro ato criativo (FGJF L0051, tradução nossa).

Figura 262: Jullian e sua esposa na casa do Lago Léman entrevistando a 
mãe de Le Corbusier, 1958.

Fonte: FGJF F01 0318.

4 A mesma agenda, mas em 5 de outubro, possui uma anotação “Entretien (L.C.)”. Porém, a narração de Jullian da 
anedota insinua o caráter espontâneo da visita: “Com a minha mulher, tocamos a campainha e saiu uma senhora 
de cabelos brancos, à qual apresentei-me como um arquiteto chileno admirador do seu filho, e que gostaria de 
conhecer a sua casa. Ela disse que estava um pouco louca e que o seu filho Albert deixava-a trancada para não 
fugir. Pediu-nos pular o muro da casa, cuja seção é muito singular [...] Pela rua, parecia fácil e falei a minha esposa 
que pulasse primeiro [...] Finalmente ambos caímos. A mãe de Le Corbusier [...] recebeu-nos falando que era o 
aniversário dela [...] Aproveitei para escrever tudo o que ela disse sobre o seu filho”(JULLIAN apud VÁSQUEZ, 
2007, p. 20, tradução nossa).
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Poucos dias após o estabelecimento definitivo do casal Jullian em Paris, em 15 de janeiro de 1959, Guiller-

mo encaminhou à Rue de Sèvres uma carta de motivação, preparada cuidadosamente e traduzida pela sua 

esposa. No acervo FGJF da Universidade Católica do Chile, encontram-se vários rascunhos do manuscrito5 

de 7 páginas6 enviado pelo correio (FLC E2-5-239), no qual ainda figurava o endereço da Embaixada Chilena 

na França como a residência do candidato7. Na sequência, reproduzimos alguns parágrafos relevantes: 

Meu mestre: com estas poucas linhas / chamo à porta do seu ateliê. / Venho do Chile, 
Valparaíso, / cidade onde a montanha toca o mar, / criando o espaço maravilhoso / que 
levou-me até o senhor. Valparaíso, o verdadeiro Valparaíso, não é uma cidade construí-
da por arquitetos / ainda que sim, ela é. / Os velhos marinhos e os pescadores / outrora 
construíram casas sobre os morros. Pela graça do deus que a criou / a cidade tem 
forma de anfiteatro. Essas casas, essas ruazinhas / também milagres da construção 
pobre / apenas se abrem à meditação ao serem percorridas. Todas com suas moradias 
/ vigias que procuram genuinamente o mar / [a cidade] parece um grande bloco [...] 
Medito nisso /  percorro e ainda observo. Cada casa sozinha / e o conjunto da cidade 
/ as maneiras possíveis de percorrer, / e então o céu, o mar, o escarpado / a altura e 
o plano. Sua ”unidade” / e as curvas da sua Argélia / possuíam a resposta oculta. A 
paixão pela arquitetura acorda. 
Antes de tocar à sua porta / fiz uma peregrinação: uma peregrinação Le Corbusier [...] 
Em Paris comprei “Les Plans de Paris” / [...] Senti uma grande felicidade [...] que sua 
obra acordou em mim [...] Fui a Ronchamp, / onde a arquitetura é osso e carne / onde 
a arquitetura entra em / diálogo com a natureza /. [...] Essa parecia como uma árvore 
ou uma pedra / tomando inteiramente posse do lugar / e então o milagre: o sol virava 
devagar / recolhia-se pela luz / e separava-se, mediante uma casaca estranha, das / 
suas capelas. Dentro e fora. / Sempre Ronchamp diferente [...] Em Vevey encontrei a 
arquitetura e também a sua mãe que me disse: “Aqui você vê a nossa casinha, / ela é 
muito simples, e pequena, mas / é como meu filho porque / ele também é simples. [...] 
Meu filho é um homem reto e honesto” [...]. Venho para perguntar se o senhor poderia 
me aceitar como mais um discípulo / para colaborar na sua obra que / já faz história 
(tradução nossa).

Le Corbusier não contratava mais estagiários, por conta da falta de comprometimento durante as suas 

curtas passagens pelo escritório. Entretanto, a missiva emocionou o mestre profundamente, por conta 

da poética e ingenuidade de suas palavras, que expressavam compreensão da obra teórica e construída 

corbusiana por parte do chileno, bem como das suas referências. A resposta, de 9 de fevereiro (antecedida 

por uma mensagem da secretária em 26 de janeiro, marcando uma entrevista para o dia 30 desse mês, 

5 Lembre-se que toda candidatura ao ateliê devia passar pelo exame do grafólogo, daí a importância das cartas de 
apresentação: “[...] Autor prolixo, às vezes Le Corbusier duvidava do escrito” (BEDARIDA, 1987, p. 22, tradução 
nossa). Jullian era ciente dessa prática (adotada pelo arquiteto em 1930, assistido pelo grafólogo Blondel), por isso 
o fato da sua mulher ser psicanalista fosse muito útil. 
6 Vários rascunhos dessa carta encontram-se no documento FGJF C0014.
7 Segundo a carta FGJF C0049, Jullian apenas alugaria um apartamento em La Celle-Saint Cloud, em 14 de março 
de 1962, graças à garantia do Ateliê Le Corbusier.
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mas que realmente aconteceu em 4 de fevereiro8; FLC G1-15-66), mostra um Corbusier entusiasta pela 
figura do jovem arquiteto: “Não se desanime pela minha resposta negativa. [...] Estou vendo se consigo 
arrumar alguma coisa do seu interesse [...] Você é um homem sensível que sabe observar, que sabe sentir 
e que possui talento para se exprimir” (FLC G1-15-135, tradução nossa).

Essa “alguma coisa” seria um pequeno contrato no BET de Georges Présenté9, onde Jullian começou 
o serviço de “dessinateur d’architecture” em 3 de abril, como atestado pelo contrato (FGJF PP0008)10. 
Apesar de sua sorte, o chileno sentia-se frustrado pelo trabalho desempenhado11 – o dossiê executivo 
para o estádio de Bagdá. O passo de Guillermo pelo BET é testemunhado por um desenho desenvolvendo 
as superfícies das fachadas desse prédio, em escala 1:200 (FLC 02591). A espera por uma vaga direta no 
ateliê chegou ao seu fim no verão de 1959: ainda como desenhista de Présenté, e ignorando o que aconte-
cia com Tobito e com os outros dattiers (primeiro passo para a implementação da “Etapa 72” no estúdio)12, 
Le Corbusier convocou-o para um almoço na sua casa, onde o chileno foi informado da sua incorporação à 

Rue de Sèvres13, recebendo um salário de 24.270 francos (FGJF PP0008)14: 

Falou-me que tiraria todos os seus antigos colaboradores do ateliê porque já levavam 
muito tempo ali e que estava na hora de tomarem seus próprios caminhos, isto é, de 
fazerem as suas próprias obras [...]. Eu passei um período compartilhando com eles, 
ciente daquele segredo macabro. De qualquer jeito, Le Corbusier estava muito firme na 
sua decisão e estava certo, pois aconteciam questões como com Tobito que me dizia 
que não prestara atenção ao “velho” porque já não era mais nada, estava no seu final 
[...] a mudança geral de colaboradores surgiu da atitude deles, como os comentários de 
Tobito, bem como das exigências de contratos para todos, garantias, indicações como 
chefes do estúdio [...]. Nada disso estava na lógica de trabalho do ateliê15 (JULLIAN 
apud VÁSQUEZ, 2007, p. 20-23). 

Desse período macabro16, dá conta não apenas a suposta recepção ruim que o chileno teve por parte 
dos dattiers (OUBRERIE; BURRIEL, 2014, p. 12), mas também a planta do estádio de Bagdá FLC 00170, 

8 O intercâmbio epistolar encerrou-se com a mensagem enviada por Jullian em 17 de fevereiro (FLC E2-5-336), na 
qual, além de ilustrar sua visita à Piazza San Marco em Veneza mediante uma série de esboços (cujo envio “Corbu” 
agradeceu em FLC G1-15-246, como comentaremos para o projeto para o Hospital de Veneza), evidencia-se um 
encontro na data indicada, no 35 Rue de Sèvres. Segundo Muzzo (em depoimento à autora de 14 de fevereiro de 
2014), nesse encontro, Le Corbusier permaneceu com a carta de Jullian aberta, cheia de riscos e grifos. Na carta 
final, Jullian insistia: “Como lhe falei, a minha maior alegria seria trabalhar do lado do senhor e das suas obras 
(motivo da minha viagem à Europa) e por esse motivo conto com uma poupança que me permite ficar aqui até o 
mês de Fevereiro de 1960. Se me aceitasse no seu escritório, então me esforçaria para trabalhar todo o tempo 
que o senhor demandar. Esperarei e se não houver alguma coisa para mim, ficarei com a mesma satisfação de ter 
estado com o senhor; da sua carta, que não mereço, e de ter feito tudo da minha parte por aquilo que considerei 
um dever interior: isto é, me aproximar da sua obra e, depois, meditar” (tradução nossa).
9 “[...] Encontramo-nos. Perguntou-me se eu era o ‘petit architecte chilien’ que visitou à sua mãe [...]. Tivemos uma 
conversa muito curta, mas sucinta, na qual disse-me que procuraria um trabalho com o engenheiro do projeto do 
estádio de Bagdá. Passei quase três meses desenhando planos do concreto [...]” (JULLIAN apud VÁSQUEZ, 2007, 
p. 20, tradução nossa).
10 Segundo um atestado para a Polícia e o Ministério de Trabalho franceses, o BET engajou-se na contratação do 
chileno em 14 de março, menos de um mês depois da última carta de Jullian (FGJF PP0008).
11 Muzzo em depoimento à autora em 14 de fevereiro de 2014.
12 Segundo Papillault (2011, p. 83), Le Corbusier tentava criar uma ponte entre seu escritório e o BET, enviando 
Fernand Gardien e uma das suas secretárias para trabalhar com Présenté.
13 O substituto de Jullian no BET de Présenté foi Robert Rebutato, o adolescente que Le Corbusier conheceu no 
restaurante Étoile de Mer em Roquebrune-Cap-Martin, em 1949.
14 Na pasta FGJF PP0008 encontram-se todas as fichas de pagamento dos meses durante os quais Jullian trabalhou 
no Ateliê Le Corbusier.
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desenhada entre 30-31 de julho desse ano, bem como as pranchas FLC 00493, FLC 00494, e FLC 31165A 
e B, assinadas por Jullian em 22, 23 e 24 de agosto. Tratam-se de estudos para o plano de massas do 
setor sul no conjunto esportivo iraquiano (piscinas, ginásio). Nas próximas páginas, voltaremos à virada, 
por causa da chegada de Jullian, que teve a proposta de Bagdá, perceptível na prancha mencionada. Os 
desenhos incluíam collages17 – técnica de representação pouco frequente no ateliê, mas muito utilizada 
na Escola de Arquitetura de Valparaíso. Paralelamente, Le Corbusier delegou a Guillermo modificações 
menores nas galerias da Assembleia de Chandigarh18, proposta que já tinha sido esporadicamente cui-
dada por Tobito, e no Instituto Audiovisual para essa cidade (duas seções transversais, salientando o 
sistema de vigas; FLC 04813)19. Por fim, o mestre conferiu uma autorização especial ao seu novo colabo-
rador para ingressar ao canteiro da Casa do Brasil na Cidade Universitária parisiense – é possível que não 
tivesse conseguido entrar na sua primeira visita), em 16 de julho (FLC G1-16-75).

Logo depois, Jullian teve a oportunidade, pela primeira vez, de meditar em um projeto totalmente 

novo, o Museu do Conhecimento20, visando a reeducação estética da população da nova capital do Pan-

jabe. O colaborador engajou-se intensamente nesse dossiê em outubro desse ano (apenas alguns riscos 

possuem a assinatura “L. C.”). Ora, a troca de chaves do escritório durante as férias de verão e as caixas 

no subsolo do prédio que os dattiers encontraram com seus pertences21 (STERKEN, 2003, p. 210) foi a 

primeira e mais contundente evidência do começo de uma nova época no Atelier Le Corbusier: O arquiteto 

inverteu sua rotina22 e já não emprestava mais desenhos originais aos seus empregados, mas xerox ou 

15 Sobre os verdadeiros motivos da demissão, Oubrerie (2007, p. 50, tradução nossa), parceiro de Jullian, coloca-se 
em uma posição intermediária entre as palavras do mestre e o depoimento do chileno, ao dizer: “as relações entre 
L-C [sic] e os seus colaboradores do momento [...] tornaram-se difíceis e tensas apesar do prolongado período de 
trabalho conjunto e do respeito mútuo e verdadeiro [...] Suas cadernetas possuem traços desse debate dividido entre 
o seu afeto por pessoas que lhe acompanharam tão bem com inteligência e criatividade, e a necessidade de renovar 
o seu ateliê, de conservar o controle, e ainda mais, de renovar-se ele mesmo”.
16 Embora as Fiches Horaires indiquem 145 horas de trabalho para Tobito no ateliê SB com data de julho de 1959, 
na FLC apenas encontramos dois registros (único mês em que ambos os sul-americanos teriam se encontrado 
no estúdio, se levarmos em conta que todos os colaboradores – menos o chileno, neste caso – tiravam férias 
obrigatórias em agosto), ambos ilustrando a implantação do estádio de Chandigarh (n. 5615 do ateliê), assinados em 
17 desse mês: FLC 04798 e FLC 05486. No segundo documento, a expressão do volume com a técnica de collage 
indicaria que o plano foi modificado por Jullian.
17 “[…] outra aplicação do collage poderia ser denominada como operação de traslado. Essa consiste em criar/
apropriar peças que [Jullian] repete e corta para mexê-las e gerar um conjunto. [...] A caraterística essencial desses 
fragmentos [...] é que são figuras de formas abertas” (GONZÁLEZ ROJAS In: CHATEAU; PÉREZ DE ARCE, 2005, p. 5, 
tradução nossa).
18 FLC 03119; “Punjab Legislature: Detalhe típico da galleria das senhoras, no bloco central. Planta e corte” (assinados 
em 24 de julho e calcado por Jullian, tradução nossa).
19 A participação de Jullian no dossiê CHAND ASS foi austera, focando na elaboração de listas de planos a serem 
encaminhados à equipe indiana e aos BET locais (FLC M2-8-157; FLC P1-5-73; FLC P1-6-146).
20 O arquiteto tentava retomar suas investigações da década de 1930, no que tange ao espaço expositivo e à noção 
do “museu de crescimento ilimitado”. “Foi o único prédio para Chandigarh cujo programa Le Corbusier definiu [...] o 
conceito era bastante vago, então foram solicitados a Le Corbusier, para a próxima reunião de dezembro, os planos 
e um orçamento” (PAPILLAULT, 2002, p. 60, tradução nossa).
21 “A primeira coisa que Le Corbusier me pediu depois de fazer as demissões foi limpar tudo, botando os objetos 
pessoais em umas caixas. A partir desse momento fui o único colaborador do ateliê durante oito meses” (JULLIAN; 
VÁSQUEZ, 2007, p. 23, tradução nossa). Essa última afirmação é desmentida pela data da contratação de Tavès (em 
depoimento à autora, 20 de fevereiro de 2014) e por sua assinatura no Livre Noir, em 1 de outubro desse ano (n. 
5623, “Étude pilotis MEAUX”).
22 “Trabalhava no ateliê de manhã até as 3:00 ou até as 13:30. Como todos ficávamos em uma linha, Corbusier 
[sic] passava revisando o trabalho de cada um, mas sempre de maneira irregular. Sua dedicação para cada projeto 
dependia das necessidades específicas, então às vezes podia passar do teu lado uma boa parte da manhã ou bem 
partir logo depois de chegar. [...] Às vezes era um pouco complicado, pois, após passarmos toda a tarde anterior 
desenvolvendo algum tema para apresentá-lo no dia seguinte, podia nos dizer: ‘isso está muito bem mas melhor fique 
com ele’, justo porque não estava dentro da sua visão das coisas” (OUBRERIE; BURRIA, 2014, p. 16, tradução nossa). 
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fotografias desses (TAVÈS apud BODEI, 2014a, p. 178). Entre as mudanças físicas, o aviso da porta do 

local agora falava “Não entre” (ARCHITECT, 1961, p. 70); da parede interna, pendurava um desenho da 

Grille CIAM e, junto à lousa, foi disposto um banco para as pequenas sestas dos colaboradores durante as 

viradas preparando entregas importantes (TAVÈS apud BODEI, 2014a, p. 176). Isso contrasta não apenas 

com aquele anúncio descrito por Gómez Gavazzo, proibindo trabalhar depois das 8 da noite e em fins de 

semana, mas com um testemunho de José Oubrerie23 – último dos colaboradores a chegar ao ateliê e 

antigo colaborador de Présenté durante o canteiro da Casa do Brasil na Cité Universitaire:

Figura 263: Le Corbusier e a equipe da Rue de Sèvres com uma maquete 
da Assembleia de Chandigarh, em 1959.

Fonte: FGJF F03 0004.

23 Assim que chegou no ateliê, Oubrerie tornou-se o mais próximo parceiro do chileno: “[...] mostrou-me alguns 
livros que eu precisava ler e também ensinou-me coisas que tinha que saber pois, no começo, Le Corbusier me 
falava e eu não entendia o que dizia. [...] Aprendi as coisas básicas do serviço com [Jullian]” (OUBRERIE apud 
ALLARD, 2005, p. 181, tradução nossa).

A nossa maneira de operar era muito parecida com a usada quando se faz um projeto 
com estudantes. O que surpreendia de Corbusier [sic] era sua capacidade para encaixar 
as coisas em uma direção concreta, em uma linha de pesquisa específica. Você estava 
ali para produzir, para desenvolver, para refletir. Tratava-se de uma situação criativa na 
qual todos estávamos implicados. E ele sabia por cada um de nós ao limite das nossas 
possibilidades. Isso também tinha a ver com o tamanho dos projetos: em Veneza, final-
mente trabalhamos os três [Jullian, Tavès, Oubrerie]; para a igreja trabalhei sozinho... 
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Essa participação coletiva foi de importância vital porque permitia-nos estabelecer uma 
conexão entre nós, construir um discurso mais unitário. [...] você ficava responsável na 
tomada de decisões. Logicamente, precisava-se confrontá-las com ele [...].

Segundo uma “note à l’attention” encaminhada por Le Corbusier em 24 de fevereiro de 1960 para todos 

os novos membros do seu ateliê (FGJ C0020, tradução nossa), os primeiros planos produzidos sob essa 

metodologia não eram muito satisfatórios24, nem demonstravam criatividade: 

Estou aqui para lhes dar as ideias diretrizes na criação das coisas. Vocês estão muito 
velhos para tomar todas as iniciativas úteis dentro das ideias que lhes forneci ou que 
vocês ajudaram a descobrir. [...] aqui não queremos estar organizados à americana 
(forma de organização que não corresponde aos objetivos que me fixei).

O próprio Jullian dava depoimento dessa metodologia durante seus primeiros dias no ateliê:

Toda a primeira parte da minha experiência trabalhando com Le Corbusier foi mani-
pulando os seus elementos e as suas ideias, o que automaticamente tecia uma con-
tinuidade do seu próprio trabalho e, ao mesmo tempo, dava-me a possibilidade de 
conhecê-lo para continuar avançando. [...] eu começava a brincar com as peças apil-
hadas na Caixa de Pandora. As ideias e obras prévias de Le Corbusier eram, para os 
seus colaboradores, objetos25, no sentido literal do termo. [...] Nós partíamos desses 
objetos para criar outros, sempre baseados nos lineamentos que o próprio Corbusier 
dava-nos mediante esquemas do projeto. Colecionei todos os primeiros desenhos que 
le [sic] Corbusier entregava-me [...] porque nesses expressavam-se as suas ideias com 
clareza e as orientações para cada projeto (JULLIAN apud VÁSQUEZ, 2007, p. 23-24, 
tradução nossa).

24 A nota também dá conta da disciplina monacal exigida por Le Corbusier durante a jornada de trabalho: 
“Ultimamente, estou bastante insatisfeito com o lento andamento do trabalho. [...] 1. Vocês em princípio deveriam 
trabalhar 8 horas diárias. Esse trabalho se faz no ateliê e não por fora. E lhes peço expressamente que não comecem 
o sistema ‘xícara de chá’ ao longo da tarde. Não devem sair do ateliê. Peço-lhes isso enfaticamente, evitando que 
adotem costumes ruins. 2. Não tenho o tempo nem a vontade para ver revistas de arquitetura. Às vezes peço-lhes 
darem uma olhada nessas – bem publicidade, bem matérias – para que fiquem sabendo as invenções e os novos 
materiais que constantemente envolvem o nosso ofício. Peço-lhes não fazer concílios em ‘mesa redonda’ ao redor 
disso. 3. Mais uma vez, há problemas na produção dos desenhos. Qual é a origem desses defeitos? Fiquei surpreso 
de que rapazes velhos como vocês não façam ideia de estabelecer, para o seu trabalho, um programa com a 
numeração de planos estimados para desenhar, com indicação da sua escala. [...] 5. Por gentileza, anotem estas 
indicações. Escrevi-as para evitar ambiguidades” (FGJF C0020, tradução nossa, grifo do autor). Mais tarde, em 12 
de outubro de 1960, Le Corbusier escreveu de novo: “vocês têm o direito, aliás a obrigação, de me interrogar sobre 
os problemas que nos preocupam, seja diretamente, seja mediante uma nota sobre a minha escrivaninha. Ganharão 
rejeições, mas essas serão amigáveis” (LE CORBUSIER apud EARDLEY, 1975, p. 40, tradução nossa).
25 A principal fonte de consulta de antigos projetos continuava sendo a Œuvre Complète. A esse respeito, Jullian 
(apud PETRILLI, 1999, p. 119, tradução nossa), disse: “[Le Corbusier] afirmava sempre, [...] que se tratava da parte 
mais importante do seu ensinamento. Um dia, me disse que a única cosa que ficaria da sua arquitetura seria o 
Girsberger e que aí se encontrava tudo. [...] não por ser uma série de prédios, mas uma estrutura mental de como 
fazer arquitetura”.
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Com Caixa de Pandora, Jullian (apud VÁSQUEZ, 2007, p. 23) se referia ao ateliê ou, melhor, à metodologia 

empregada ali nesse momento, e ao próprio imaginário do arquiteto:

No começo, segundo a lógica do trabalho no ateliê, eu tive que encontrar um raciocínio 
para organizar as coisas, mas todas essas pertenciam, estavam na sua caixa de Pan-
dora [...], seus livros, suas viagens, suas obras, tudo aquilo que usávamos como base 
para trabalhar nos novos projetos26. Todas as coisas que empregávamos para trabalhar 
estavam lá [...]. Le Corbusier partia sempre de modelos [...] da primeira etapa da sua 
obra. Os elementos originais se ajustavam ou adequavam paulatinamente e assim os 
projetos evoluíam, essa era a regra. Ficávamos concentrados no mundo dos elementos 
e das ideias de Le Corbusier, embora não tivéssemos domínio de uma parte importante, 
isto é, das suas pinturas, esculturas, tapeçarias, com as quais não tínhamos contato. 
[...] De alguma maneira, ele traçou o seu próprio caminho, partindo daquela primeira 
travessia: a viagem do Oriente de 1907 [sic]. Desde esse momento, coletou os elemen-
tos da sua caixa de Pandora (tradução nossa).

A noção de magia por trás da ideia de Caixa de Pandora, como se Le Corbusier estivesse tirando coelhos 

de um chapéu, não apontava apenas às ideias, mas aos recursos físicos:

Cada um desses pequenos objetos que Le Corbusier usava – um pedaço de papel, um 
canto da lousa, a embalagem de um chocolate – tornava-se mágico quando trans-
formado em um objeto criativo. No ateliê, usávamos tudo de um jeito econômico: as 
paredes convertiam-se em tabuleiros; os lápis em colheres; e as colheres em lápis. Por 
econômico, quero dizer que tudo ao interior dessa caixa mágica era empregado para 

Figura 264: Taça de champanhe com motivo do Natal 1959. À direita, 
Jullian. 

Fonte: FJGF F03002.

26 “Toda vez que olhávamos para fora havia alguma coisa nova… havia caixas com todos os prédios históricos de 
Paris em escalas diferentes... operava-se tomando a cidade como medida... recorria-se aos projetos do Ateliê como 
modelo”  (JULLIAN apud PÉREZ DE ARCE, 2000, p. 20, tradução nossa).
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produzir um tipo específico de termo. Não era uma maneira pré-concebida de agir, mas 
uma reação ao que acontecia. “Temos duas coisas para entender aqui: uma, estou fa-
lando de ideias e, dois, qualquer seja a ferramenta que estejamos usando sempre teve 
sua própria história”. Um lápis se transformava em uma varinha mágica: quando tocava 
alguma coisa, a luz aparecia (JULLIAN In: FGJF D0045, tradução nossa).

Figura 265: Organograma da Rue de Sèvres em 1960. Fonte: publicado por (KLEIN, 2011, p. 92).

27 Tavès, depoimento de Tavès à autora, em 20 de fevereiro de 2014.

Jullian foi um dos únicos quatro desenhistas do ateliê que participou em quase todos os encargos assumi-

dos pela Rue de Sèvres na época, porém em diferentes fases. As atas de duas reuniões internas no ateliê, 

em outubro e novembro de 1961, insinuam a liderança do chileno sobre seus colegas durante os períodos 

de afastamento do franco-suíço (FLC P4-8-48; FLC P4-8-61). Um organograma do escritório, com data de 

abril de 1961, esclarece que, embora Tavès e José Oubrerie ostentassem o mesmo título que Jullian, o 

chileno era a ponte pela qual as ideias circulavam de Le Corbusier para seus colaboradores, pelo menos 

no que diz respeito ao projeto para Bagdá (Fig. 265). Em geral, quem era responsável por um dossiê ficava 

subordinado ao seu colega em outro projeto (informação verbal27). O interessante desse “rodízio” era que, 

assim que os colaboradores achavam que a proposta estava pronta e sentiam-se confortáveis com o resul-

tado, Le Corbusier, intempestivamente, mudava os papéis e aquele que era apenas gratteur (o que calcava 

ou apenas “arranhava” os planos) tornava-se chef d’études, devendo repensar o esquema básico. Único 
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divertimento de um homem na sua velhice ou uma estratégia para explorar até o fundo o potencial de uma 

ideia básica? Não sabemos, o fato é que o mestre apenas conservou intata a composição da área admi-

nistrativa do ateliê (Jeanne Heillbuth, sua secretária desde 1946, e Roggio Andreini28, o auxiliar contábil).

4.1. 
EXPOR E SE EXPOR: 
ENTRE CAIXAS E RAMPAS  

4.1.1. 
Um revezamento iraquiano

Em setembro de 1959, o grupo denominado como Team X, reuniu-se em Otterlo para encerrar o ciclo dos 

CIAM, com a participação de vários anciens da Rue de Sèvres, alguns deles tão notáveis quanto Candillis ou 

Wogenscky. Ao receber o exemplar das memórias do encontro, Le Corbusier elaborou um cartum de duas 

silhuetas ilustrando os novos arquitetos sobre os ombros dos antigos, junto à legenda: a gente os carrega 

nas costas, mas nem falam Obrigado!” (FLC D3-19-186). Esse era justamente o espírito que, segundo Le 

Corbusier, impregnava seu ateliê nos últimos anos e que suscitou as mudanças radicais que viabilizaram 

o início da sua Étape 72. Essa também implicou um processo paulatino de adaptação dos novos colabo-

radores, com persistentes correções sobre operações mecânicas simples por parte do arquiteto, como a 

inclusão das datas em todos os croquis29. Pressupunha-se também a reformulação dos aportes de Tobito e 

Xenakis para o Estádio de Bagdá, a partir das novidades metodológicas. Junto com a troca de responsável 

28 Inicialmente desenhista, Andreini colaborou na charrete marselhesa de 1947, ficando depois no controle da área 
administrativa.
29 Por exemplo, ver nota à atenção de todo o ateliê CCA DR 1993: 0127036, de 20 de outubro de 1959: “Decreto 
absolutamente datar todos os croquis que eu deixar sobre suas mesas (ao chegar da minha casa ou que eu faça 
sentado do seu lado). Seus predecessores não fizeram isso, provocando uma bagunça inimaginável quando devo 
retomar um estudo repentinamente” (tradução nossa).
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pelo projeto SB, justamente nesse setembro (Jullian trabalhou intensamente nele até dezembro de 1960), 

os mencionados acontecimentos dramáticos no cenário político iraquiano (debruçando em mudanças no 

orçamento, no terreno e no programa para a Cidade dos Esportes30) alteraram significativamente o projeto 

de Bagdá que, para esse momento, já contava com um dossiê executivo a partir da proposta, cuidada por 

ambos os dattiers desde março de 1958. 

Em 22 de julho de 1959, poucos dias antes da demissão massiva, junto a um risco da seção da arqui-

bancada, com ênfase na marquise do camarote do presidente (tensores inclinados com nervuras em forma 

de assa de avião que cooperam na criação da curvatura dupla. SOUBIGOU, 2013, p. 44), o franco-suíço 

escreveu: “Présenté + Jullian: W.C? Rampa? Vai em tela plastificada?” (CCA DR1993: 0127: 003, tradução 

nossa). Meses depois, Georges Présenté, que apresentou Le Corbusier às autoridades iraquianas, im-

plicar-se-ia diretamente na resolução de aspectos arquiteturais do complexo. Além disso, a chegada 

de um novo colaborador do BET, o francês Alain Tavès, viabilizou que Jullian se dedicasse, de maneira 

exclusiva, ao desenvolvimento do estádio, enquanto seu colega encarregou-se do prédio de ginástica 

(CARL; MURRAY 2013, p. 67). Posteriormente, a equipe de Présenté seria reforçada pelos estagiários de 

origem portuguesa Villanova e Miranda, que mantiveram contato com Jullian durante o período restante 

do desenvolvimento do projeto. No fim de setembro, Tavès também seria transferido à Rue de Sèvres31: 

“Quando cheguei, depois das férias de verão, escolhi uma cadeira em uma mesa, lembro que Jullian 

aproximou-se e me disse: ‘essa era a mesa de Xenakis’” (TAVÈS apud BODEI, 2014b, p. 177, tradução 

nossa). Se levarmos em conta a formação de Jullian e Tavès em escolas de tradição Beaux-Arts, com 

pouca ênfase na indústria da construção civil32, vale a pena perguntar: por que Le Corbusier adotou a 

estratégia de testá-los no BET de Présenté?33.

A experiência de Mill Owners Association em Ahmedabad, que contou com uma fugaz participação de 

Tobito, trouxe de retorno ao ateliê antigas preocupações corbusianas, relativas à escala pedestre e o con-

ceito de promenade architecturale. Além de modificações nas escadas da planta geral (junto a Andreini; 

FLC 00196), as principais mudanças entre os desenhos de Tobito (vistas aéreas n. 5566; n. 5567 e n. 5568) 

e os de Jullian estariam na inclusão de quatro rampas que pareciam, na planta, com as patas de uma tarta-

ruga – “a tortue” era o apelido do projeto dentro do escritório –, que já se percebiam nas plantas do térreo 

30 “Para sua frustração permanente, as autoridades de Bagdá deslocaram o complexo a um terreno menos 
congestionado e um pouco mais largo, ao longo do Tigre, em dezembro de 1959. No entanto, dificuldades 
econômicas vieram e, em 9 de setembro de 1964, a Comissão de Governo para o planejamento de Bagdá decidiu 
‘adiar a implementação do estádio de Bagdá desde hoje e até modificações subsequentes’” (CARL; MURRAY, 2013, 
p. 67, tradução nossa).
31 Segundo Oubrerie (em depoimento à autora, em 13 de outubro de 2014), Le Corbusier percebeu que resultava 
três vezes mais caro pagar a Présenté pelo desenvolvimento de alguns planos, do que contratar diretamente os 
desenhistas com experiência. Daí sua decisão de trazer definitivamente Tavès e Oubrerie ao ateliê.
32 É necessário esclarecer que Duhart, Gómez Gavazzo e Tobito foram os únicos colaboradores latino-americanos 
detentores de várias realizações prévias ao seu estágio com “Corbu”. 
33 Além de Tavès, Jullian e Andreini, Le Corbusier contava, no ateliê, com a colaboração de Pierre Faucheux (designer 
et tipógrafo) e de Henri Bruaux (uma espécie de motoboy), que agia como “espião” do patrão, informando-lhe das 
atividades dos seus colaboradores durante a tarde. Estava também encarregado de tirar todas as revistas ou livros 
de presente que chegavam ao escritório (OUBRERIE; BURRIEL, 2014, p. 13).
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desenhadas pelo chileno em 31 de julho (tecnicamente a última jornada de Tobito no ateliê; FLC 5550; FLC 

00205, FLC 00208), com destaque à arquibancada noroeste. As rampas apareceriam em versões posterio-

res de 21 e 23 de setembro de 1959 (pranchas n. 5610, n. 5621 e n. 5622; FLC 00202, FLC 00201/210, FLC 

00248, FLC 0034934) e em um rascunho de 7 de setembro, decorrente de uma discussão entre o chileno, 

Le Corbusier e Présenté (FGJF D0238; Fig. 266). Ao mês de setembro também corresponde o desenho da 

escada que liga as arquibancadas nos níveis 1,3 e 2,5 m (FLC 00303).

Figura 266: Croquis “création de rivière double”, 1959. Fonte: Guillermo Jullian (FJGF D0238).

34 Elaboradas na mesma data, segundo nota à atenção FLC P4-1-278, essa prancha foi encaminhada a Bagdá pelo 
próprio Jullian em fevereiro de 1960, junto às plantas do primeiro (n. 5619; FLC 00350) e segundo (geral, n. 5622; 
FLC 0051) pavimentos.
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As últimas semanas de 1959 foram consagradas à revisão dos muros de carga transversais – os voiles 

triangulares de concreto propostos por Xenakis. Lembre-se que ele e Tobito elaboraram vários cortes, ilus-

trando a situação particular de cada um dos "véus" requeridos para sustentar a edificação. Jullian desenha-

ria seções inéditas (Voile 35/38, FLC 00383; Voile 33/34, FLC  00384; Voile 31/32, FLC 00386; FLC 00387; 

FLC 00388; Voile 29/30, FLC 00389; Voile 39/40, FLC 00390), bem como detalhes das grades superiores 

dos muros. As coloridas linhas imprecisas, nesses planos, demonstram o caráter dos riscos de Jullian – 

apontado por alguns críticos como inocente, quase infantil –, ecoando a formação recebida em Valparaíso. 

Meses depois, em junho e julho de 1960, o chileno redesenharia uma nova série de cortes dos 

voiles, incluindo aqueles que ilustram o camarote para o presidente e a projeção dos contrafortes n. 1 (FLC 

00118A; FLC 00129; FLC 00138; FLC 00139) e 1b (FLC 00115A; FLC 00135; FLC 00297), além de várias 

alternativas para os voiles n. 3 (FLC 00133; FLC 00276A e B; FLC 00380, focando no sistema estrutural); n. 

3 bis (FLC 00137), n. 5 (FLC 00119); n. 5b (FLC 00117); n. 7 (FLC 00120); n. 7b (FLC 00115B); n. 9 (plano n. 

5678, FLC 00121; FLC 00122, não aprovada); n. 11 (FLC 00123); n. 13 (FLC 00124); n. 15 (FLC 00125); n. 

17 (FLC 00126; FLC 02625); n. 19 (FLC 00127) e n. 21 (FLC 00128). A essa data também corresponde uma 

planta do quadrante do estádio, onde Jullian identificou cada um dos "véus" (FLC 00256). As pranchas pos-

suem modificações a lápis pelo próprio mestre, bem como silhuetas humanas em tinta, carimbos quiçá35, 

inspiradas na fisionomia do homem do Modulor. Embora a existência de selos para projetos precedentes, 

a designação de ícones para cada dossiê e a posterior elaboração de um carimbo com esse logo foram 

abraçadas pelo chileno, firmando essa nova representação gráfica ao interior do ateliê36.

Para esse momento, ele continuava com o estudo comparativo de diferentes instalações esportivas ao 

redor do mundo (iniciado por Tobito e Xenakis), mediante o cálculo de superfícies, em várias folhas de 

caderno em 8 e 9 de dezembro (FLC P4-3-418; FLC P4-3-420). A análise também documentou-se com 

lâminas datadas entre os dias 18 e 28 de dezembro de 1959 (Ginásio em Roma, FLC 29603D; Ginásio em 

Bremen, no que diz respeito à cobertura curva37, FLC 29604B; Ginásio em Essen, FLC 29604E; Palácio dos 

Esportes na Itália de Pierre Luigi Nervi, FLC 29604F38), incluindo mais cálculos e esquemas embrionários 

para o ginásio de Bagdá (FLC 29603A/B/C/E; FLC 29604C). Isto com o alvo não apenas de encontrar dife-

rentes soluções estruturais para a cobertura de grandes superfícies, mas de recolher referências técnicas 

para instalações de telecomunicações, novos materiais, etc. Daí que, em 30 de dezembro, Paul Ducret – 

que, além de contador e amigo do mestre, era engenheiro de manufaturas – redigisse uma missiva para o 

Sindicato de Iniciativas de Frankfurt de Meno, solicitando autorização para Jullian visitar as instalações es-

35 Segundo Rebutato (em depoimento à autora, março de 2014), os carimbos com logos para cada projeto foram 
uma prática implementada por Xenakis, mas continuada e consolidada por Jullian.
36 A coleção de carimbos com os logos dos projetos nos quais Jullian participou, encontra-se hoje sob custódia de 
Anne Pendelton, segunda esposa do arquiteto.
37 Esquema construtivo do hall municipal dessa cidade, construído por Roland Rainer (SOUBIGOU, 2013, p. 44).
38 Nessa mesma série de esboços (FLC 29604F, tradução nossa), Jullian elaborou um croqui da seção e longitudinal 
da uma arquibancada que não conseguimos identificar, do lado da qual anotou: “X et T sem problema [sic]”.
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portivas municipais (FGJF C0017). Além disso, em setembro de 1960, o chileno acompanhou Le Corbusier 

e Présenté a Roma, onde percorreram o Estádio Olímpico, guiados pelo próprio Nervi (Figs. 267-268)39. No 

caderno FGJF D0056, Jullian conservou uma nota do ateliê indicando o itinerário aéreo da viagem; sobre o 

papel, Le Corbusier agradeceu ao seu empregado pela companhia e por um whisky40. O colaborador tam-

bém conservou uma carta a Annibale Vitellozzi41 (arquiteto do estádio), em 6 de novembro desse ano, soli-

citando a lista de escritórios existentes no prédio, como referência para alterações no programa de Bagdá.

39 “Estávamos em Roma estudando alguns dos prédios esportivos, estádios e coisas desse tipo, feitas para as 
Olimpíadas [...] tínhamos muito contato com [Nervi] nessa época” (JULLIAN apud LINTON, 2007, p. 130, tradução 
nossa).    
40 Sobre essa viagem, Jullian (In: ALONSO, 2010, p. 188, tradução nossa) narrou uma anedota no restaurante La 
Dolce Vita, junto ao seu mestre e Nervi, uma conversa sobre as maneiras de desmembrar um frango: “Le  Corbusier 
o despedaçou manualmente, como um camponês. Em compensação, Nervi demonstrou que apenas algumas 
batidas estratégicas, atacando os pontos de menor resistência estrutural, produzem o efeito almejado”.
41 Jullian encaminhou a Vitellozzi uma fotografia dessa visita, segundo nota redigida pelo arquiteto romano para o 
chileno em 10 de fevereiro de 1961 (FGJ C0036).

Figuras 267 e 268: Le Corbusier, Georges Presenté, Aniblae Vitelozzi, 
Pierre Luigi Nervi e Guillermo Jullian em Roma, 1960.

Fonte: FGJF F01 0571 e FGJF F01 0572.

Figura 267

Figura 268

INGRID 
QUINTANA GUERRERO510



Além disso, a pesquisa de janeiro levou em conta planos e visitas a piscinas em Île-de-France – Levallois; 

Versailles; Puteaux e à Piscine Neptune (que o chileno tinha visitado em 30 de dezembro de 1959, no 28, 

Boulevard de la Bonne Nouvelle42 – 2e arrondissement de Paris) – além de uma matéria guardada por 

Jullian sobre arquitetura moderna no Brasil, em referência a uma piscina projetada por Henrique Mindlin 

(FGJF D0037). Quase um ano depois, em dezembro de 1960 (quando, com Vilanova, Jullian desenvolveria 

os riscos para locais técnicos – TV, rádio, jornalismo; FLC 00198), o chileno se baseou no livro Traité de 

Construction Sportive et en Plein Air de Robert Joffet43 (Comité National des Sports, 1947) para elabo-

rar uma série de esquemas comparativos no que diz respeito à distribuição e superfícies de diferentes está-

dios (FJGF D0120; Fig. 269). Por fim, em outubro de 1961, um relatório datilografado por Jullian dava conta 

da visita à caserna de bombeiros de Champerret, para resolver locais técnicos da proposta (FLC P4-8-55). 

Figura 269: Estudo de superfícies de um estádio em Roma, por Jullian, 
1960.

Fonte: FJGF D0120.

42 Em 7 de janeiro de 1960, Jullian escreveu uma carta a um M. Renault, membro da equipe da piscina Neptune, 
agradecendo pelos planos fornecidos e pela informação sobre os aparatos produtores de ondas artificiais (sugeridas 
por Xenakis para Bagdá) fabricados pela usina Lobstein (FLC E3-14-3).
43 Também em 7 de janeiro, o estudo se completou com uma série de 10 folhas que Jullian intitulou “Os locais 
com salas cobertas”, a partir da página 25 da publicação de Joffret (FLC P4-3-423). Essas não possuíam riscos 
nem cálculos, apenas descrições do programa almejado (sala de reuniões, escritório, toaletes, etc.); dos vestiários 
femininos e masculinos; das tribunas para atletas e júris; das instalações sanitárias gerais; dos locais de manutenção 
e de outras instâncias menores.
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1960 foi um ano fundamental para o dossiê SB por parte do colaborador sul-americano que, além de 

coordenar estudos técnicos por parte de agências terceirizadas44, produziu sozinho aproximadamente 38 

pranchas, começando pela construção geométrica do corte transversal das arquibancadas (FLC 0056245). 

Em março de 1960, mês de sua maior produtividade, retornou ao estudo do plano de massas, com silhue-

tas do setor sul (vues d’avion em escala 1:500; FLC 00177 e FLC 00179), o triângulo de estacionamentos e 

a rotatória; FLC 00168, FLC 00169; FLC 00321; FLC 00322A e B; FLC 00340; FLC 00355A) bem como com 

plantas ao nível do terreno (FLC 00323; FLC 00325; FLC 00326) que detalham os estacionamentos da aca-

demia e da piscina (FLC 29595A). Dois collages do setor norte incluem o volume do estádio sob o esquema 

da tartaruga (FLC 00180; FLC 00181), acompanhados por duas soluções diferentes para o sistema de cir-

culações (as polêmicas rampas curvas, chamadas de A, B, C e D, e as escadas internas de circulação (FLC 

00502; FLC 00504), contribuição criativa de Jullian, detalhada em abril46 e maio (FLC 00203; FLC 00204). 

Justamente a partir desse mês e até junho, o chileno estudou a planta do acesso de admissão geral 

(CCA DR 1993: 0127: 10), enquanto, no mês seguinte, um rascunho de Le Corbusier capitalizaria as pes-

quisas do chileno para os toaletes, dispostos em patamares a cada 20 degraus47 (CCA DR1993:0127:12). 

Lembre-se que justamente nas semanas prévias às férias de verão, Jullian tinha vivenciado uma pequena 

charrette, consagrada mais uma vez à revisão dos cortes transversais dos contrafortes: o chileno retomou 

a tarefa assim que reaberto o escritório (setembro), revisando a estrutura nos voiles n. 1 (FLC 00136), com 

a projeção das escadas que comunicam a sala de reuniões do presidente e seu camarote privativo, e n. 1 

bis (FLC 00134). Encerrava a produção desse mês uma nova versão, em vista aérea, das arquibancadas 

presidencial e VIP (FLC 0199), entre os "véus" n. 3 e n. 3 bis, além de um esquema de distribuição viária nas 

imediações do terreno, formando um gigantesco retângulo (FLC 00345) e do esquema de estacionamento 

de automóveis e ônibus, no quadrante adjacente ao lote (FLC 00346). Ambas as plantas foram elaboradas 

em escala 1:250, a partir de um plano geral em 1:2.000 (FLC 00341). 

Ao revisar a correspondência relativa ao dossiê SB entre a Rue de Sèvres, o escritório de Présenté e as 

autoridades iraquianas, percebe-se a mudança hierárquica ao interior do ateliê: mesmo sem receber um 

título especial por parte do seu chefe, o protagonismo adquirido por Jullian sobre os membros da nova 

equipe é inegável, ao se converter no porta-voz do escritório diante desses personagens e vistoriar todos 

44 Jullian reestabeleceu o contato com os fornecedores de iluminação no Pavilhão Phillips em 12 de janeiro (L.G. 
Kallaf), para definir o sistema de luz artificial nos locais de rádio e TV, bem como outras instalações eletrônicas (FLC 
P4-8-39).  
45 Uma versão deste desenho, de 1 de abril de 1960, inclui um risco em planta para os toaletes, com divisórias 
oblíquas (FLC 00391). Uma terceira versão do desenho foi elaborada em 15 de setembro (FLC 00379).
46 Em 30 desse mês, Jullian corrigiu e simplificou a proposta de Présenté para o apoio das pequenas escadarias no 
solo (FLC 00382), cuja distribuição geral indicou em (FLC 00206). Sem muitos detalhes técnicos, o próprio Jullian 
desenvolveu esse corte em escala 1:20, nas pranchas n. 5669 (alteração de n. 5667; FLC 00385) e n. 5670 (FLC 
00359), de 23 e 28 de junho de 1960. 
47 Chama a atenção a coloquialidade de Le Corbusier sobre este tema, começando pelo título da perspectiva, “Pipi” 
(gíria francesa equivalente a “xixi”), datada de 18 de julho. Comparava-se essa situação com o que acontece na 
chegada do Tour de France a Paris, na nota dirigida a Jullian e Oubrerie: “a 6 e ½ não há uma questão do tipo que 
espera para fazer xixi (fazer a fila!!)”.
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os envios de planos a Bagdá e ao BET. O chileno manteve contato direto com Mr. Platounoff, encarregado 

da quarta divisão técnica (edifícios) no Ministério iraquiano de Trabalhos Públicos e Habitação48. Por sua 

vez, o assunto do camarote presidencial continuou sendo objeto de estudo em outubro, quando Guillaume 

desenhou uma axonometria muito simples do nível +2,95 m (prancha n. 5686; FLC 00255) – plataforma 

para o presidente – mais uma planta do nível 0, exibindo os pilares que iriam sustentar esse camarote, com 

projeção dos contrafortes 1, 1 b e 3b (prancha n. 5687; FLC 00254). Em 19 de outubro de 1960, o BET de 

Présenté desenhou uma planta geral do estádio, indicando os números de cada um dos "véus", 48 ao todo 

(FLC 00413). Segundo uma anotação de Jullian, os desenhistas usaram como referência mais um plano 

elaborado em outubro na Rue de Sèvres, o n. 5694 (FLC 00249), designado por Jullian como “pequenas 

escadas, vista de pássaro”, localizando os "véus" em apenas meia elipse. No plano, o chileno escreveu: 

“Enviei um plano a Présenté com os pontos a revisar. Repartição Esc. 1:200. As distâncias entre os pontos 

vermelhos são consideradas como iguais. No restante [...] ver o plano Andreini” (tradução nossa).

As quatro grandes rampas externas – A (FLC 00142); B (FLC 00144); C (FLC 00146) e D (FLC 

00148) – apenas seriam estudadas pelo italiano em dezembro de 1960, sob instrução de Jullian; en-

quanto isso, ele revisava o camarote presidencial e as arquibancadas VIP circundantes, perto do voile 

n. 1 (CCA DR 1993: 0127:032). Um plano em escala 1:200 – ilustrando parte da citadelle e do hemiciclo 

(camarote presidencial, imprensa, atletas) – evidencia que faltava por resolver o restaurante, do lado des-

sas instâncias (FLC 00183)49. Duas versões esquemáticas da planta integral do estádio em escala 1:500, 

tanto do térreo (FLC 00212) quanto do plano de massas (denominada como “Urbanisme”, FLC 00352), 

tinham sido desenhadas por Jullian em 3 de novembro; no primeiro caso, apelou-se à técnica do collage 

para a redistribuição dos locais na cidadela. Esse estudo tomou forma arquitetônica em 10 de novembro 

(FLC 00209) e, junto ao esquema do térreo, serviu como base para dois planos, também elaborados pelo 

chileno no último dia do mês (térreo, FLC 00207; vista aérea, FLC 00257). Ambas as pranchas estavam 

precedidas por um risco da mesma data e foram traçadas para a reunião de 30 de novembro com Mar-

cel Morel (FLC 29564; FLC 2956250).

Já em nota à atenção de Jullian de 10 de abril do ano seguinte (FLC P4-1-280), Le Corbusier pediria ao 

chileno estudar locais específicos do estádio, como o restaurante; o muro de arrimo; o camarote dos 

jornalistas; os pilares para as luminárias; os detalhes dos vestiários; os bordes da circulações externas, 

entre outros. Três perspectivas coloridas, elaboradas por Jullian em 13 de outubro de 1961, ilustram com 

precisão o que aconteceria ao interior da estrutura, justo por baixo das arquibancadas (isto é, acesso ao 

vestiário dos atletas e ao fórum de reuniões do presidente, bem como a rampa para subir ao camarote; 

48 Por exemplo, em carta de 28 de outubro de 1960, Jullian pediu imperativamente a Platournoff os gráficos de 
incidência solar para diferentes horas e dias (FLC P4-8-42; FLC P4-8-43).
49 Existe uma parte B dessa prancha (FLC 00211), focando nos vestiários femininos e masculinos, no primeiro andar 
da cidadela. O plano chama a atenção pelo emprego, mais uma vez, da técnica do collage.
50 No esboço do térreo aparece uma porção genérica do corte geral Leste-Oeste do estádio, em escala 1:200. A 
versão completa dessa elevação, também de 30 de novembro, corresponde à prancha FLC 00393.
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CCA DR 1993: 0127: 014/15/16). Além disso, três planos da Cidade dos Esportes, assinados pelo colabo-

rador, ilustram alguns ajustes no acesso exclusivo do presidente e no pórtico de acesso geral, bem como 

nas salas de imprensa e lugares dos juízes (prancha n. 5800; FLC 00184; Fig. 270); nos vestiários entre os 

contrafortes n. 5 e n. 7 (FLC 00253); e nas escadas internas e distribuição de camarotes (FLC 00200). Jullian 

também simplificou o corte do véu n. 3 bis, para a sala do presidente (FLC 00298). Riscos em folhas soltas 

surgiram das reflexões do chileno no que tange a detalhes muito finos como os corta-goteiras no ponto mais 

alto do estádio, isto é, a aresta do ultimo andar (CCA DR 1993: 0127:11). Os detalhes teriam sido desenvol-

vidos pelo BET de Présenté, segundo uma ata da reunião de 9 de novembro entre representantes dos escri-

tórios da Rue de Sèvres (Jullian) e da Avenue Kléber, elaborada quatro dias mais tarde por Fernand Gardien51.

51 “Estádio (grupo 1) o senhor Jullian remete ao senhor Gardien a série de decalques executados pela Avenida Kléber 
após responder às questões deles sobre a nota do senhor Rebutato, em 7 de novembro de 1961” (FLC P4-8-71, 
tradução nossa). 

Figura 270: Prancha n. 5800, Estádio de Bagdá, planta das salas de 
imprensa e vestiários, 1960/1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 00184).
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Jullian retomaria o projeto da piscina em fevereiro de 196352, desenhando, junto a Tavès e Oubrerie, 

plantas das instâncias mais privadas e das arquibancadas, nos três “andares” (FLC 00498; FLC 00499; 

FLC 00500; FLC 00501). No instante da morte de Le Corbusier (agosto de 1965), o canteiro do conjunto 

esportivo – primeiro iniciado depois da morte do franco-suíço – ainda não tinha começado. Após José Luis 

Sert e André Wogenscky recusarem o convite para terminar o estádio, esse passou a ser projetado pelo 

escritório local FDK Amaral (1967), enquanto Présenté, com ajuda do arquiteto Alex Mesny – supervisor 

em território iraquiano diretamente delegado por Le Corbusier – construíram o ginásio em 1981 (CARL; 

MURRAY, 2013, p. 67). Em ambos os casos, abriu-se mão da maioria dos elementos propostos por Jullian, 

privilegiando a construção, no caso da academia, de uma escultórica rampa externa em espiral, que Le 

Corbusier tinha chamado de Grande Rampa (TAJ-ELDIN, 1987, p. 78).

Em 14 de dezembro de 1965, 4 meses depois da morte de Le Corbusier, Jullian encaminhou uma 

carta a R. K. Chadirji, encarregado da operação no Iraque, informando que, após o falecimento do mestre, 

ele ficaria responsável por vários projetos, entre esses o de Bagdá (FGJ C0100), oferecendo seus serviços 

para a execução do complexo. 14 dias mais tarde, o próprio chileno desistiu de encaminhar a comunicação.

De Chandigarh a Orsay: recriação do teatro espontâneo

Em 1951, Germán Samper e Rogelio Salmona começaram o desenvolvimento do Capitol de Chandigarh 

que, no momento da chegada de Jullian, ainda precisava de ajustes53. O próprio chileno contribuiu a essa 

tarefa com a prancha n. 5648 do ateliê (FLC 04980), em 21 de outubro de 195954. Elaborada a partir de um 

croqui geral da esplanada, datado da véspera (FLC 28341), a prancha de Jullian ilustra um plano parcial 

do conjunto, com esboços para a implantação do referido Museu do Conhecimento, do qual apenas as 

cimentações foram construídas (KLAUS, 2005, p. 102). O Knowledge Museum iria se instalar na frente 

da Assembleia, justo do lado do eixo onde também previa-se a construção do espelho d’água do Raj 

52 Embora não encontrássemos planos desenhados por Jullian no período intermeio, uma página do seu caderno de 
setembro de 1962, dedicado ao projeto do Centro de Cálculos Eletrônicos para a Olivetti, prova que o assunto das 
escadas e as rampas, especificamente no que tange à evacuação do público no estádio, tinha sido considerado: 
“Para a solução das escadas: soma de todas as escadas d [sic] Estádio = 88 metros. [...] a) dois homens passam 
de frente em um metro b) velocidade de deslocamento dos espetadores nos patamares a 0,3 m/s [...] Para 
esvaziar o estádio precisamos então 55.000/51 + 1078”= 17’. 2 para a solução da rampa. Se considerarmos 
que, para uma rampa de 9 m de comprimento, a velocidade de percurso horizontal passa de 0,6 m/s a 1 m/s e que 
a rampa deixa passar 18 homens, [...] seriam então 18 homens/s/m por rampa [...] Se levarmos em conta que o 
estádio possui seis rampas das quais quatro duplas principais, uma dessas duplas poderia mais ou menos evacuar 
13.000 pessoas / A rampa dupla poderia evacuar 36 homens/s/m; para esvaziar o estádio precisar-se-iam então 
13000/36 = 361”= 6’” (FGJF D0016, p. 21-22, tradução nossa). Os cálculos de velocidade continuam nas duas 
páginas seguintes da caderneta.
53 “O meu primeiro trabalho foi iniciar o projeto para o Palácio do Conhecimento de Chandigarh, o qual iria ocupar o 
local da Casa do Governador que não seria construída, portanto, achei necessário conceber alguma coisa no seu 
lugar, acompanhando o [...] Capitólio. Foi a primeira vez que desenhei um plano com aquarelas” (JULLIAN apud 
VÁSQUEZ, 2007, p. 23, tradução nossa). 
54 Uma segunda versão deste plano, também assinada por Jullian, foi encaminhada a Pierre Jeanneret e Prabhawalkar 
em 31 de maio de 1960 (FGJF C0026).
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Bahvan (setor do Monumento dos Mártires). Tratar-se-ia de um volume simples, um quadrado na planta. 

As atividades de Jullian no desenvolvimento desse dossiê aconteceram durante três meses: outubro e 

novembro55 de 1959 e maio de 1960, quando Le Corbusier lhe comandou desenhar os planos do projeto 

em aquarela56. 

O primeiro período foi, de fato, o mais intenso, com várias versões das plantas, ainda muito es-

quemáticas, dos níveis 1 (FLC 28326; 28313, 28330); 1 bis (FLC 28294); 2 (FLC 04953; FLC 04954; FLC 

28329); 2 bis (FLC 04955); 3 (FLC 28305; FLC 04956) e 3 bis (FLC 04957; 28328). A superfície dos andares 

era dividida por muros longitudinais, criando compartimentos profundos. Enquanto os rascunhos de 12-

17 de outubro são mais imprecisos, feitos com lápis vermelho (muros e colunas) e amarelo (superfícies 

abertas), os desenhos assinados no dia 21 carecem de cores e foram traçados à régua, exibindo uma rede 

de pilotis bem regulada. Os planos FLC 28314, FLC 28322 e FLC 28337 exibem sequências de entre três 

e cinco plantas (em total, cinco pavimentos foram previstos). Nessas, distingue-se também o elemento 

articulador do projeto, no último compartimento longitudinal: a rampa na fachada sul-oeste, contida por um 

corpo isento, contrastando com a expressividade das rampas em Bagdá. A série de desenhos FLC 28314 

apresenta cálculos para os vários lances dessa rampa, nos diferentes patamares.

Nas mesmas datas, o colaborador também elaborou desenhos mais definidos das duas elevações laterais 

(FLC 28256; FLC 28257; FLC 28258; FLC 28259; FLC 28260; FLC 28272; FLC 28339) e das seções transver-

sais (FLC 28354; FLC 28276; FLC 28298) e longitudinais (FLC 28277; FLC 28278; FLC 28352; FLC 28349D), 

em escala 1:200. Nos segundos, destaca-se a situação topográfica do prédio, com o térreo afundado em 

relação ao nível da esplanada. Tanto os cortes quanto um rascunho do elemento isolado, na planta (FLC 

28331), e uma série de axonometrias externas do lado sul (FLC 28340; FLC 28347) complementaram o es-

tudo da rampa. Nessas, além de um anfiteatro ao ar livre, no terraço, percebe-se o gabarito mais alto para 

o corpo noroeste do edifício – área de exposições permanentes, apoiado sobre o solo pelas colunas do 

vestíbulo aberto – e a sacada no último andar desse volume. A espacialidade do prisma resulta mais com-

plexa se comparada com o restante do prédio: um rascunho de corte transversal e perspectivas internas 

ilustram o mezanino (nível 1bis), aberto para um espaço de altura dupla (FLC 28349C). Uma rara fachada 

à mão livre, em escala 1:50 (Fig. 271; FLC 28342), evidencia a sacada e a laje trapezoidal (em balanço) do 

anfiteatro, no terraço, como ecos da fachada principal do Secretariado. 

55 Segundo Papillaut (2002, p. 61-62), a apresentação do conjunto de planos de novembro, negligenciada pelo 
arquiteto por uma razão desconhecida, teria salvo o projeto da sua desconsideração definitiva por parte das 
autoridades indianas, na reunião acontecida em abril de 1960, por conta da falta de clareza no seu programa: “[...] 
ainda que a própria a construção do prédio pareça simples, os elementos eletrônicos propostos por Le Corbusier 
são coisas muito complexas de imaginar para os índios; eles duvidam que o seu país os construa. [...] Considerava 
que esses planos não eram suficientemente evoluídos para satisfazer às autoridades. Ou achava que o fato de não 
entregá-los lhe conferiria um prazo maior?” (tradução nossa). 
56 “[…] os projetos de Chandigarh eram desenhados em Chandigarh. O que fizemos no ateliê foi o projeto que 
substituiu a casa do Governador, quando decidiu não erigir o prédio. O Museu do Conhecimento. Eu que o fiz. 
[...] Elaborei uns planos muito ruins! [...] pareciam com quadros vendidos pelos artistas na rua! Mas eu ficava 
orgulhoso” (JULLIAN apud O’BRYNE, 2008, v. 5, p. 66, tradução nossa).
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A ideia de espaço cenográfico na cobertura, antecipado pelo toit-jardin da Unidade de Habitação de Marselha, 
não era uma novidade no reportório corbusiano: paralelamente à execução desse projeto, e lançando mão de 
sua visita aos Estados Unidos por conta do concurso para a ONU, Le Corbusier refletiu no potencial do teto 
como catalizador de um programa inédito, que chamou de “Théâtre Spontané”. No colóquio “Relações do 
lugar teatral com a dramaturgia presente e vindoura”, em 11 de dezembro de 1948, Le Corbusier baseou-se 
nos “trétaux” (palcos móveis montados nos teatros de feira na França durante os séculos 17 e 18), para 
explicar essa ideia, intimamente ligada à disposição das salas polivalentes nos prédios de caráter cívico57: 

Que aqueles que conhecem Nova Iorque imaginem esse espetáculo [...] esse grande 
edifício de 200 m de altura, inundado de luzes elétricas e, mais baixo, essa cobertura de 
150 metros por 150 metros de lado com o teto da grande Sala da Assembleia na proa. 
[....] é um plano inclinado: sobre esse, em lugar de deixar livres aos gatos de telhado, 
instalamos um teatro totalmente ao ar livre [...] Cada país virá para exprimir o que qui-
ser: canções, danças, poesia (LE CORBUSIER, 2012, tradução nossa).

Outubro concluiu para Jullian, não apenas com o estudo específico dos laboratórios do dossiê MK, median-
te seções também em escala 1:200 (FLC 28295; FLC 28296), mas com uma contribuição menor para o 
prédio do Instituo Audiovisual de Chandigarh (riscos de plantas e cortes, FLC 04812/13). Por fim, foi nesse 
mesmo mês que começou a sua participação no projeto do Secretariado, que se prolongaria até fevereiro 
do ano seguinte58. Seu trabalho, em novembro de 1959, foi menos intenso do que no mês predecessor, 
e se consagrou ao ajuste das plantas do museu: no dia 7,  desenvolveu um primeiro plano de massas, no 

57 Ligado à reestruturação territorial pensada por Le Corbusier, que previa a criação de “centros cooperativos”, o 
arquiteto imaginava clubes ao interior dessas aldeias, cujo programa incluiria uma sala “para acolher muitas coisas: 
primeiramente a biblioteca e depois um pequeno café, depois [...] uma sala polivalente para as festas de Natal, 
para as feiras agrícolas que atualmente são velhas persistências, mesmo pagãs, das festas religiosas. A sala [...] 
estaria à disposição da juventude camponesa, que conseguiria expressar o esplendor do trabalho da terra. A sala 
para as pessoas jovens da vila, às quais permitir-se-ia o uso dos locais para criar [...] música, palavra, teatro.[...] 
seria simples, econômica [...] ficando à escala humana [...] Penso em uma sala cujo anfiteatro esteja em completa 
harmonia, uma concha bem feita e não um gramado plano que impeça às pessoas de se enxergarem [...]. Lá, na 
solidariedade visual, estará o bem-estar das reuniões [...] se você fez bons traços, pode esperar uma matemática 
impecável, de ordem visual, propiciando o contato entre o emissor [...] e o auditório mediante formas refletoras” 
(LE CORBUSIER, 2012, p. 53-54, tradução nossa).
58 Segundo as Fiches Horaires, Jullian dedicou 18 horas a esse projeto em outubro e 129 horas em novembro. Ainda 
não encontramos documentos que sustentem esta informação.  

Figura 271: Museu do Conhecimento, Chandigarh, esquema da fachada, 
1959.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 28342).
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qual a sacada parece maior, inserida na mencionada esplanada (FLC 28319), bem como um esquema do 
sistema de circulações (FLC 28346). Alguns dias mais tarde, além de aprimorar as seções no plano n. 5635 
do escritório (corte longitudinal, FLC 04882; FLC 05049) e de elaborar o corte pela rampa em escala 1:50 
(FLC 28333), as elevações (FLC 04913) e axonometria (FLC 28244) gerais, Jullian desenhou novamente a 
sequência dos diferentes andares em escala 1:200 (FLC 04881A e B), identificada como a prancha n. 5632 
(a partir dos rascunhos FLC 28312 e FLC 28316). Estudou cada um desses pavimentos, colando troços de 
papel decalco sobre a folha original, com destaque à esquina da área de circulações internas (n. 1, FLC 
28261 e FLC 28279; n. 1 bis, FLC 28262; n. 2, FLC 28267, FLC 28307 e FLC 28343; n. 2 bis, FLC 28268 e 
FLC 28309; n. 3, FLC 28269 e FLC 28310 – Fig. 272; n. 3 bis, FLC 28311 e FLC 28320). Os planos foram en-
viados à equipe de conselheiros para o projeto, no Panjabe, em 15 de dezembro de 1959 (FLC P1-18-175).

Figura 272: Museu do Conhecimento, Chandigarh, risco da planta do nível 
n. 3, 1959.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 28310).

Em todos os andares desenhados por Jullian, repete-se o esquema de circulações e a disposição de ser-

viços sanitários dentro de cabines de formas curvas, detalhada em FLC 28344 e FLC 28345. Desta vez, o 

protagonismo da rampa parecia diminuir (confinada por portas contra incêndios), privilegiando o compar-

timento contíguo, à maneira de hall. O colaborador também elaborou um plano inédito do terraço, o nível 

5 bis (já incluído na nova sequência), em escala 1:50 (FLC 28250), bem como riscos para a chegada dos 

veículos (FLC 05086), articulando-se com os esboços para o dispositivo de acesso ao projeto (FLC 28317; 

FLC 28318). Uma versão formal da primeira planta com o acesso veicular (A bis) apenas seria executada 

pelo chileno em 1 de fevereiro do ano seguinte, 1960 (FLC 05087). As plantas dos níveis 4 e 5 (FLC 05088) 

ilustram o salão de festas (chamado pelo arquiteto de “Salon de l’État”), vinculado ao terraço. Em abril 
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de 196059, depois de uma reunião entre autoridades da capital do Panjabe e Le Corbusier, a proposta foi 

rejeitada, diante da impossibilidade do governo financiar um canteiro de programa fútil (as desvalorizadas 

rúpias não conseguiam pagar a alta tarifa do franco-suíço), priorizando a construção de estruturas desti-

nadas à burocracia e à habitação. O novo partido do prédio deveria obedecer ao abrigo temporário de um 

programa administrativo (escritórios anexos ao Secretariado), desafio assumido pelo colaborador chileno 

no mês de maio. Novos riscos coloridos para o plano de massas com o esquema de circulações conside-

ravam modificações importantes como a inclusão de uma rampa diagonal externa e a atribuição de maior 

autonomia dos volumes na composição geral (FLC 28300; FLC 28302).

Nos dois dias seguintes (22 e 24 de maio), o esquema evoluiu para um cubo isolado, do outro lado 

da rampa. Simplificou-se o risco tirando esse cubo e incorporando um apêndice, também cúbico, ao próprio 

volume do museu, na frente de um espelho d’água60. Estas alternativas eram ilustradas, além das plantas, 

por pequenas perspectivas externas (FLC 28287/93; FLC 28297). Por fim, o aceso veicular foi re-localizado 

na frente do prédio. Nos desenhos FLC 28264 e FLC 28263, os carros estrariam obrigados a travessar um 

dos costados do museu para contorná-lo. A calçada apenas tocaria a diagonal tangencialmente. O novo 

partido antecipava outra dessas tipologias imaginadas por Le Corbusier, também mencionada na reunião 

do fim de 1948. No volume n. V da Œuvre Complète (1946-1952), e falando dos antecedentes do Museu 

de Ahmedabad, descrevia a "caixa de milagres"61, mencionada no encargo inicial de Firminy-Vert e dora-

vante indissociável da noção de teatro espontâneo: 

O ‘Museu de Crescimento Ilimitado’, inventado em 1930, esta vez aplica a um ‘Museu 
do Conhecimento’ tema tratado com antecedência antes da guerra de 1939. O terreno 
podia conter ainda uma outra inovação: ‘o Teatro Espontâneo’ e a ‘Caixa de Milagres’, 
dois meios de vitalização de energias populares. O termo ‘Caixa de Milagres’ significa 
um teatro onde todas as partes representativas desaparecerão; abrigo de uma sobrie-
dade total, a atenção concentra-se sobre a ação que tirará proveito de todas as máqui-
nas e de todos os movimentos. Reforma da sala de teatros que Le Corbusier explicou 
ao presidir uma das reuniões do Congresso do Teatro da Sorbonne em Paris, em 1948 
(LE CORBUSIER, 1953, p. 160, tradução nossa).

Vale a pena esclarecer que, embora focada no espaço teatral62, a Caixa de Milagres não é uma resposta 

tipológica exclusiva para esse tipo de usos. De fato, Cohen (In: CALATRAVA, 2009, p. 174) identifica as 
59 Segundo a lista de planos encaminhada por Jullian a Le Corbusier em 14 de abril (FLC P1-18-84; coincide com 
FGJF D0305), na sua 18a viagem a Chandigarh, o arquiteto levou as plantas de urbanismo em 1:1.000 (n. 5631), 
andares (n. 5632), fachadas (n. 5633) e cortes (n. 5634), em escala 1:200. 
60 No dia seguinte, Le Corbusier encaminhou uma nota à atenção de Jullian (FLC P1-18-317), indicando-lhe revisar, 
três páginas do seu sketchbook indiano para o projeto MK. Infelizmente não existem mais pistas que nos permitam 
determinar qual das várias cadernetas que o mestre possuía contém aqueles riscos.
61 Em 2010, sob curadoria de Ivan Shumkov, o Pratt Institute de Nova Iorque apresentou a exposição intitulada “Le 
Corbusier: Miracle Boxes”, exclusivamente dedicada à exploração deste dispositivo, cuja mínima expressão teria 
sido o próprio cubículo de trabalho do franco-suíço no 35, Rue de Sèvres. http://www.miracleboxes.com. Acesso 
em: 19 nov. 2014.
62 Diante da ausência de um teatro na Maison de Jeunes de Firminy-Vert, Le Corbusier propôs a inclusão de uma 
dessas caixas, de cinco metros e setecentas cadeiras, no seu primeiro projeto de 1956 – ideia rejeitada pela 
prefeitura dessa cidade (RAGOT, 2011, p. 120).
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primeiras formulações da boîte à miracles à igreja do convento de La Tourette. Ora, Taj-Eldin63 (1987, p. 

78) referiu-se ao estádio de Bagdá como a última possibilidade real para Le Corbusier materializar essas 

caixas. De volta a Chandigarh, e saudoso de sua desconsiderada proposta para o Palácio do Governador, 

o franco-suíço finalmente esboçou uma planta do salão de festas, no térreo desse projeto. A teimosia 

demostrada pelo mestre viabilizou que os responsáveis reconsiderassem a possibilidade de executar o Raj 

Bahvan, ainda que desistindo da construção do museu (PAPILLAULT, 2002, p. 62). O último vestígio desse 

que identificamos é um croqui do próprio “Corbu” com indicações para o chileno estudar as rampas do 

prisma na fachada leste (publicado por EARDLEY, 1975, p. 50). Como se sabe, não apenas o contrato da 

Rue de Sèvres para o MK foi anulado em abril de 196264, mas o Raj Bahvan também não foi construído. 

Além de um fugaz retorno ao dossiê da Assembleia (detalhes dos painéis acústicos; FLC 0311365; 

lista de planos enviados em FGJF D0305e) Jullian participava no PTT Building, que Tobito começou em 

maio de 1953 (detalhes na planta e corte da unidade estrutural em escala 1:50, plano n. 5637 do ateliê; 

FLC 05354, FLC 05359A e B; Fig. 273).

Figura 273: Projeto para o PTT Building, Chandigarh, detalhes da Unidade 
Estrutural, 1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 05359A).

63 “Em alguns projetos, desde 1950, a enigmática caixa aparecia: no projeto para a Porte Maillot de 1950 e como 
parte dos centros culturais de Ahmedabad e de Tóquio, porém, nenhum desses foi construído. Na proposta para 
o centro cultural de Erlebach, perto de Frankfurt de Meno, fazia parte novamente do programa” (TAJ-ELDIN, 1987, 
p. 78, tradução nossa).
64 Os registros mais recentes da FLC referidos à participação de Jullian no projeto MK, correspondem a duas notas 
entre o chileno e seu chefe. Tanto a primeira, de 15 de março (FLC P1-18-114) quanto a segunda, de 23 de março 
(FLC P1-18-318), são anexos a planos encaminhados para o mestre em Chandigarh. 
65 Em uma nota à atenção de 15 de fevereiro de 1960 (FLC P1-3-239), Le Corbusier pediu a Jullian desenhar os 
ganchos dos painéis acústicos da Assembleia. O plano n. 5636, “mesures acoustiques du Parlement”, desenhado 
por Jullian em 29 de fevereiro de 1960 e que não encontramos no acervo FLC, foi encaminhado por Le Corbusier 
nessa data ao senhor Tak, engenheiro acústico da Phillips (FGJF C0022). O plano das “nuvens” acústicas, que o 
chileno fez, foi enviado pela secretária a Le Corbusier, na Índia, em 26 de abril de 1960 (FGJF C0026).
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Paralelamente, na Rue de Sèvres, desenvolvia-se um projeto de natureza inédita: a renovação da estação 
de trem de Orsay, emblemática estrutura parisiense, desativada em 1939 (apenas trens da região metro-
politana chegavam ali, pelo qual se considerou sua demolição). O restauro do prédio não daria conta para 
abrigar o empreendimento da Société Nationale de Chemins de Fer (SNCF): um hotel (principal alvo da 
intervenção66), uma casa cultural e um centro de convenções. A SNCF abriu um concurso, contando entre 
seus participantes com o célebre ateliê que não foi indicado mas que, ulteriormente, ganharia a missão de 
elaborar estudos para a operação67. O desafio ia além da complexidade funcional do encargo: a localização 
emblemática do prédio confrontar-se-ia à Paris histórica que o arquiteto pretendia arrasar no seu Plano 
Voisin, bem como aos poucos monumentos que sua proposta pouparia. Além de uma plataforma de quatro 
andares (um pavimento artificial público – dalle –, à maneira de outras estações parisienses posteriores 
como Montparnasse e La Défense), no projeto corbusiano, uma torre de 66 m de altura distribuídos em 22 
andares lembra algumas das suas ideias para Argel no começo da década de 1930. O partido do projeto 
foi criticado pelo júri e pelos próprios parisienses, por conta da sua escala e linguagem.

66 Segundo o documento FGJ D0303 (extratos de uma carta da Companhia Financeira ao Secretário Geral de 
Turismo, encaminhada a Jullian em 7 de março), em maio de 1961 ainda não se contemplavam atividades culturais 
ao interior da antiga estação ferroviária, concentrando-se nas funções hoteleira e de abrigo de eventos corporativos. 
67 Esses estudos seriam levados em conta para a reforma da estação em museu, na década de 1980.

Figuras 274 e 275: Le Corbusier e Jullian em uma visita ao terraço da 
Estação de Orsay, 1961.

Fonte: FGJF F01 0301.

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 521



O franco-suíço redigiu uma nota à atenção de Jullian em 10 de abril de 1961 relativa à visita ao local onde 

avaliou a qualidade e resistência do solo, indispensável para iniciar o processo de concepção (FLC I-14-

249). Segundo uma segunda nota à atenção do chileno (publicada por EARDLEY, 1975, p. 48), o arquiteto 

e “les américains” (investidores para o hotel) estiveram no local entre 6 e 10 de maio (Figs. 274-275). 

Outra nota, de 5 de maio, descreve uma das primeiras tarefas assumidas pelo chileno para o Orsay (FLC 

I3-14-251): uma maquete de 65 cm de comprimento. Infelizmente não possuímos registro nenhum desse 

modelo; em compensação, na FLC existem 39 desenhos assinados pelo colaborador, entre 26 de abril e, 

principalmente, 24 de junho desse ano. Enquanto os primeiros riscos das plantas do projeto também fo-

ram assinados por Villanova – o estagiário de Présenté – os desenhos do dia seguinte, com plantas mais 

definidas e coloridas (níveis 2, FLC 11814 e FLC 12020; 3, FLC 11814 e FLC 12021; 4, FLC 11812; 5, FLC 

11811 e FLC 12018; 6, FLC 11813), possuem as firmas do chileno, de Oubrerie e de Tavès (“J+T+O”). Ju-

llian retomou sozinho o estudo das fachadas em 20 de junho (FLC 11826, Fig. 276; FLC 11827), analisando 

suas proporções áureas e calculando as superfícies da plataforma (FLC 11817A e B). A morfologia dessas 

elevações estava previamente definida, se julgarmos pelo ícone do carimbo (elevação longitudinal; FLC 

11815). Riscos de 2 de abril (FLC 11880) inspiraram o esquema distributivo definitivo (FLC 12015), sistema 

tradicional articulado por uma rua interna. 

Figura 276: Projeto para o Hotel de Orsay, estudo da fachada longitudinal, 
1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 11826).
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Os planos, de 24 de junho, também assinados pelos três colegas, mostram a proposta desenvolvida em 

escala “5M/1M”68, incluindo a planta dos andares 33º e 34º (restaurante no terraço da torre) e uma planta 

tipo do hotel (piso 6, n. 5746; FLC 11765). A ideia de casa de cultura reduziu-se a uma pequena galeria de 

arte no 4º andar da plataforma. A fachada pelo cais Anatole France (norte, n. 5760; FLC 11770) e a planta 2 

(nível de estacionamentos e locais comerciais), evidenciam que a rampa não seria mais protagonista, nem 

da composição das fachadas, nem da promenade pelo prédio (dessa vez, a altíssima rua aberta iria articu-

lar o percurso, bem como gerar vínculos com o sistema pedestre existente). Resolvida em dois lances, a 

rua interna ficaria na esquina noroeste da plataforma, sem vínculo nenhum com a torre69.

Esse mesmo dia (24 de junho) Jullian recebeu uma missiva (FGJ C0043) advertindo que todos os 

planos relativos à “Grille Orsay Paris” deviam ser terminados e enviados em 1 de julho, para o qual marcava 

uma sessão de revisão tanto da grelha, quanto da maquete. Por fim, em 4 de julho, Ducret enviou para Ju-

llian o primeiro cheque emitido pela SNCF para Le Corbusier como pagamento dos estudos PARIS-ORSAY (9 

mil francos; FGJ C0045). Antes de partir a suas férias anuais de verão, no dia 30, o colaborador escreveu à 

mão uma nota de despedida para seu chefe onde expressava seu apoio incondicional no projeto parisiense, 

apesar das dificuldades comunicadas por Jeanne aos membros do ateliê (FLC I3-14-248). Uma oportunida-

de desperdiçada em relação ao potencial urbano do espaço expositivo, privilegiando interesses particulares.

De volta a Estrasburgo: uma caixa de milagres

68 Todos esses planos constituem uma sequência regular entre o n. 5742 e n. 5754: piso 2, FLC 11760; piso 3, FLC 
11761; piso 4, FLC 11762; piso 5, FLC11763 e FLC11734).
69 Outros planos pertencentes a este dossiê, desenhados pela terna Jullian/Oubrerie/Tavès, em escala 1:200, foram 
as fachadas sul, pela Rue de Lille (n. 5751 do ateliê; FLC 11772), oeste, pela Rue de Bellechasse/Musée de la Légion 
d’Honneur (n. 5752; FLC 11773) e as seções longitudinal (n. 5748; FLC 11768) e transversal (n. 5749; FLC 11769A e 
B). Os estudos se complementaram com planos das suítes do hotel em escala 1:20 (planta n. 5753; FLC 11774A e 
B; uma alternativa “B” da mesma planta, FLC 11775A e B; seções transversais de ambos os modelos; n. 5754, FLC 
11776A e B), cuja configuração é próxima das células da Fundação Suíça e do Monastério de La Tourette.

Figuras 277 e 278: Jullian e o diretor de teatro Jo Tréhard, trabalhando 
na Rue de Sèvres sobre o dossiê STR LC, planta N4, 1964.

Fonte: FGJF D0047.
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Outro projeto francês para um centro de convenções, agora em Estrasburgo, incorporava a rampa como 

elemento articulador do espaço e caraterizador da imagem do edifício, que se enxergava como ícone 

para a cidade70. Todavia, por cima de sua articulação urbana, primaria a questão do programa: a iniciativa 

das Casas de Cultura de Malraux foi antecedida pela proposta de Jo Tréhard, dramaturgo de Caen que, 

em 1956, redigiu um programa arquitetônico para o Théâtre-Maison de la Culture de sua cidade. Tréhard 

também participou na definição do programa definitivo do projeto para Estrasburgo, a partir do encargo 

inicial feito pelo secretário geral da cidade, Pierre Pflimlin71, a Le Corbusier (Figs. 277 e 278) Richard 

Klein (2011) descreve as alterações do programa, que tirou proveito absoluto da experiência do Carpenter 

Center, execução corbusiana nos Estados Unidos. Em 30 de janeiro de 1962, a prefeitura de Estrasburgo 

pediu à Rue de Sèvres projetar sua Estação Turística Internacional. Em março desse ano, com a adesão 

da Radio Télévision de France, o empreendimento foi chamado Palácio de Congressos (KLEIN, 2011, p. 31). 

Junto aos projetos de Orsay e Boston, Le Corbusier tocava outra proposta para um Centro Cultural de Arte 

em Edelbarch (Alemanha) e outro em Fort-Lamy (Chad), nos últimos dois casos sem a colaboração de 

Jullian. Posteriormente, o encargo francês adotaria a conotação de Teatro Espontâneo, após a entrada do 

dramaturgo alemão Germain Muller na vistoria, em junho de 196272. Por fim, em fevereiro do ano seguinte, 

a possibilidade de financiar o projeto com recursos públicos e a necessidade de potencializar o uso da 

Sala Polivalente fizeram com que o Palácio de Estrasburgo – agora chamado de Casa de Congressos e da 

Cultura (assim apareceu na popular revista Elle em agosto do ano seguinte) – se tornasse um centro de 

caráter principalmente artístico.

Embora as Fiches Horaires registrem 14 horas de trabalho para o chileno no dossiê STR LC (em maio de 

1962) nós apenas tivemos acesso a documentos com sua assinatura, produzidos a partir de novembro 

desse ano e relativos à alternativa inicial. Em uma “note à l’attention”, novamente encaminhada a Jullian, 

Tavès e Oubrerie (FLC I2-20-315; FLC J3-15-201), ordenava-se cuidar do projeto de Estrasburgo e em-

pregar o módulo 2,26 x 2,26 x 2,26 m (Le Brevet73). Em um caderno, Jullian compilou vários documentos 

preparatórios para a proposta, entre esses uma descrição detalhada de novembro de 1962 (FGJF D0014). 

As atividades culturais, que incluíam exposições esporádicas, ficavam restritas à grande sala.

70 “[…] era uma espécie de sistema no qual se podia trabalhar de maneira completamente isolada da cidade, 
embora sua relação com essa antecipasse o que conseguiríamos no Centro de Artes Visuais” (JULLIAN apud 
PETRILLI, 1999, p. 115-116, tradução nossa).
71 “[Pierre] Pflimlin, o prefeito, e os serviços impecáveis da cidade tinham redigido um programa perfeito. Com 
todas essas condições favoráveis, o arquiteto pode dizer que trabalhou como para o bom Deus: escrúpulo total, 
integridade, lealdade” (LE CORBUSIER, 1965, p. 152, tradução nossa). 
72 “Do mesmo jeito, assim que terminados os planos, tivemos uma conversa com um ator famoso da época, George 
Wilson, para lhe expor o nosso projeto da sala principal. Não parecia muito impressionado, então Le Corbusier 
comandou-nos visitar todas as salas de teatro parisienses para ver o seu funcionamento" (OUBRERIE; BURRIEL, 
2014, p. 20, tradução nossa).
73 “O sistema se compõe por ângulos de 5 x 5 cm, 226 cm de comprimento. Esses elementos individuais podem ser 
combinados para criar colunas, vigas, etc., como um sistema fluído. Um grande problema era fazer uma junta entre 
elementos para conferir uma claridade total” (OUBRERIE, 2014, p. 36, tradução nossa).
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As pranchas n. 6035 e n. 6036 (FLC 11625; FLC 11626), elaboradas em 3 de dezembro pela equipe, 

ilustram um plano de massas, no primeiro caso, e uma síntese da primeira versão do projeto, no se-

gundo (plantas dos 5 andares, seção transversal), demonstrando prematuramente o papel protagonista 

das rampas externas. A sua sinuosidade (excetuando a reta e comprida rampa que projetou-se sobre a 

fachada leste, para acessar ao prédio pelo primeiro piso), seria ecoada na morfologia do Carpenter Center. 

Quase um mês depois, Jullian elaborou esboços e maquetes de papel exploratórias para essa rampa (FGJF 

D0014), possivelmente inspirada na circulação interna da Villa Savoye74. Embora a distância cronológica 

entre ambos os projetos, o chileno reconhecia um princípio comum; o edifício como objeto unitário que se 

desmembra ao seu interior:

[...] todos os projetos [...] de Le Corbusier são objetos [...] que vão para dentro. 
Assim acontece na Villa Savoye [...] No caso de Estrasburgo, [...] a continuidade que 
vai relacionando um espaço com outro, que vai te dando uma visão e você vai cons-
truindo esse espaço na continuidade, na passagem, embora a rampa aperte para fora 
e você entre de novo e esteja de novo dentro (JULLIAN apud O’BYRNE, 2008, p. 68, 
tradução nossa).

Em uma entrevista posterior com Amadeo Petrilli (1999, p. 108), Jullian também vincularia o tema da 

rampa de Estrasburgo aos procedimentos pictóricos corbusianos, onde a mecânica interna da obra re-

sulta independente. Voltaremos ao tema da rampa. Oubrerie testemunha a relevância e liberdade de 

Jullian no processo de concepção do dossiê STR LC75, incorporando uma dimensão lúdica, por exemplo, 

mediante o maço de cartas que criou para expor as diferentes possibilidades de distribuição da “grande 

salle” (polivalente) aos futuros usuários (FGJF D0063g)76. Por sua vez, a caixa quadrada e compacta, que 

abrigaria o programa e contrastaria com a liberdade formal das rampas, assemelhava-se ao Museu da 

Arte Ocidental de Tóquio, por conta de um sistema de circulações internas à maneira de cruz gamada, 

especialmente reconhecível no segundo pavimento. O chileno criou pequenos collages como exploração 

preliminar (FGJF D0014), mas teria que aguardar até junho para se dedicar ao estudo da sala polivalente 

como espaço cultural, a partir do esquema da planta riscado por Le Corbusier em 3 de abril, contemplan-

do a possibilidade de edifícios anexos ao palácio de congressos (“complementares, caso de necessidade 

futura”; FLC J3-15-98). 

74 “[…]  Por exemplo, na Villa Savoye e no Palácio de Estrasburgo, usa-se a rampa para estruturar a obra a partir 
de uma promenade. Em ambos os projetos, o espaço configura-se de forma similar, ambas as obras possuem uma 
semelhança evidente, trata-se do mesmo modelo para dois objetos distintos” (JULLIAN In: VÁSQUEZ ZALDÍVAR, 
2011, p. 23, tradução nossa).
75 “O ateliê não é uma máquina de execução mas, sobre tudo, uma de ‘reação poética’. Jullian se sente confortável 
nesse contexto e suas contribuições serão numerosas, ainda que suscitadas e inscritas na linguagem dominante, 
com alguns desvios [...] como nas rampas de Estrasburgo” (OUBRERIE, 2007, p. 50, tradução nossa).
76 Nos registros do FGJF, o maço aparece assinado por Jullian, embora, no Livre Noir, apareça como elaborado 
por Tavès: “A caixa e as cinco cartas do jogo (STR LC 6037) com certeza não contaram com muitos exemplares, 
se julgarmos pela nota que Le Corbusier dirigiu a uma parte dos seus empregados, em 7 de dezembro: ‘[…] Que 
Jullian e Tavès tomem nota que deveriam ter feito, de sua própria iniciativa e sem necessidade que eu pense nisso 
nem por um pouco, um duplicado exato daquilo enviado ao prefeito de Estrasburgo, incluindo o jogo de cartas [FLC 
J3-15-202] na sua embalagem” (KLEIN, 2011, p. 38, tradução nossa).
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Antes da equipe retomar o projeto, em maio de 1963 (perspectivas internas do foyer e da grande sala 

desenhadas por Jullian em FGJF D0014), a turma da Rue de Sèvres foi a Lieja em abril de 196377, onde 

visitou o pavilhão de congressos78. Tanto a viagem quanto os riscos de maio foram fundamentais para a 

elaboração da versão de junho – quase pronta, segundo seu autor79 – do Palácio, representada em uma 

série de planos em escala 1:200 dos andares 1, serviços técnicos (n. 6071; FLC 11632/33); 2, salão de 

congressos (n. 6072; FLC 11639); 3, fórum (n. 6073; FLC 11634A e B; FLC 28150); 3 bis, área administra-

tiva (n. 6074; FLC 11635); 4, salas; 4 bis, cabines de tradutores (n. 6074; FLC 11636A e B); e 5, terraço e 

jogos de luzes eletrônicas (n. 6077; FLC 11638A e B). 

Klein (2011, p. 58) salienta o fato dessa versão ser a mais desenvolvida da proposta, embora o pro-

jeto fosse aprimorado por Jullian sozinho, em setembro de 1964. As novas plantas mantêm a simplicidade 

do sistema estrutural e espacial, confinado por um quadrado na planta, de 80 m de lado. O sistema ficaria 

mais evidente no vestíbulo aberto (piso 3), à maneira de hipostilo ou rede de pilotis erigidos cada 7,5 m, em 

ambos os sentidos. No meio dessas colunas, flutuariam presenças de formas atípicas, irregulares, lembran-

do a configuração da planta da Assembleia de Chandigarh. Um collage de Jullian, sem data (FLC 28176), dá 

conta da exploração prévia sobre este aspecto feita pelo ateliê.

Em compensação, as elevações Leste e Sul (n. 6080; FLC 11642A e B) e os cortes Norte-Sul (n. 6078; 

FLC 11640) e Leste-Oeste (n. 6079; FLC 11641) ilustram mudanças substanciais: além de deslocar a rampa 

de acesso para a fachada Sul, agora isenta do volume compacto e vinculada à rampa curva pelo vestíbulo 

aberto (terceiro pavimento), incorporava-se um monta-cargas à maneira de torre isenta. Três perspectivas 

aéreas do projeto em escala 1:500 (n. 6081; FLC 11643A e B, FLC 11644) exibem a complexidade volumé-

trica tanto do prisma (cujo teto, sobre o auditório, é uma superfície de curvatura dupla) quanto da monu-

mental rampa curva, flutuando sobre o lado norte do terreno. A cobertura dessa rampa funcionaria também 

como lance superior, comunicando o último andar (piso 4) com o terraço (piso 5) – o teatro espontâneo. 

Surpreendem os motivos gráficos das fachadas, cegas na parte superior do volume: plantas de arranha-céus 

cartesianos e de imóveis à redent, o diagrama da jornada solar e outros ícones corbusianos. Apenas alguns 

dias depois, em 30 de julho de 1963 (FLC 11645), o chileno e seus colegas fizeram um rascunho colorido 

para o novo plano de massas, por conta de um leve deslocamento da proposta no terreno. Indica-se, nesse 

plano – o n. 6085 do ateliê –, a localização das casernas temporárias para o canteiro. Uma lâmina desenha-

da, com maior precisão (FLC 11713), indica as árvores que deveriam ser removidas do terreno.

77 “Partimos em um tempo ruim Jullian, Oubrerie e eu, no carrinho de Jullian. Lembro que ele tinha medo da estrada 
para o norte por causa da neve e porque ele insistiu em que fossemos à comunhão juntos às 7 da manhã à igreja 
dos estrangeiros do lado do ateliê […]. Tínhamos visitado o Palácio de Congressos de Liège, retornando pela Selva 
Preta na neve e na névoa. Voltando sãos e salvos ao ateliê, Jullian falou: ‘Fizemos bem indo à igreja’. [...] Visitamos 
Liège mas também o teatro de Chaillot” (TAVÈS apud KLEIN, 2011, p. 138, tradução nossa).
78 Segundo a carta FGJF C0058, houve uma segunda visita, apenas de Oubrerie e Jullian, em fevereiro de 1964. 
Como anedota, a assinatura de Le Corbusier nessa carta (uma solicitude oficial para a realização da visita) não 
parece legitima. Como comentado, o costume dos colaboradores em imitar a firma do seu patrão era comum 
durante os últimos anos de ateliê da Rue de Sèvres, por conta das suas prolongadas ausências de Paris (um mês 
por ano, pelo menos, em visitas técnicas a Chandigarh; férias de verão em Cap-Martin, etc.).
79 “A nova etapa da Casa de Congressos em Estrasburgo se encerra agora em nossas mesas de desenho” (FLC 
G3-03-304, tradução nossa).
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Além de capitalizar a rampa como tema condutor da arquitetura, o projeto alsaciano delineia decisões in-

tempestivas de Le Corbusier nos anos finais do seu ateliê: neste caso, Jullian começou o desenvolvimento 

do projeto mas, por vontade do chefe, Tavès foi encarregado de apresentá-lo às autoridades de Estrasbur-

go, na reunião de 28 de janeiro de 1964, na Rue de Sèvres80. Após esse episódio, o colaborador francês 

tornou-se responsável pelo projeto executivo. Contudo, a participação do chileno foi ainda intensa, e incluiu 

charretes como a acontecida em 25 de fevereiro de 1964, quando assinou aproximadamente 43 planos em 

escala 1:100, entre plantas, cortes e fachadas, desta vez em escala 1:100, correspondendo às sequências 

de pranchas n. 6109 até n. 6117 (plantas 1; 1b; 2; 2b; 3; 3b; 4; 4b); da n. 6200 até a n. 6202 (cortes) e 

as pranchas n. 6204 (fachada) e n. 6206 (vista aérea em escala 1:1000). Uma das maiores novidades na 

versão de fevereiro de 1964 foi a adoção de um mezanino para os pavimentos 1 (FLC 11611; FLC 11648) 

e 2 (FLC 11651; FLC 11652).

Apenas cinco dias antes, Jullian e Oubrerie tinham feito esquemas dos cortes pelos palcos gerais (n. 6213; 

FLC 11727), do presidente e dos tradutores (n. 6214; FLC 11702) e pelos depósitos de material (n. 6212; 

FLC 11730) do teatro. Le Corbusier não pretendia ir além dessa fase, pois considerou que o projeto estava 

pronto. Assim, para o desenvolvimento do dossiê executivo (permis de construire) acabaria por aceitar a 

participação de um arquiteto local, J. C. Burckel, supervisionado por Fernand Gardien (KLEIN, 2011, p. 93; 

105). No que tange à arquitetura, não houve transformações radicais: somente consultores externos foram 

contratados para estudarem as soluções técnicas da acústica e das águas pluviais. 

Um conjunto de desenhos mostrando as diferentes possibilidades da grande sala, no quarto andar, 

foi enviado pelo chileno às autoridades alsacianas em 23 de março de 196481. Com certeza, tratam-se 

dos planos desenhados por ele em 10 e 22 de março, incluindo quatro rascunhos coloridos de Oubrerie e 

Jullian em escala 1:200, para plantas e/ou elevações da adaptação dessa sala de concertos (n. 6216; FLC 

11716), congressos (n. 6217; FLC 11718), cinema (n. 6222; FLC 11720), teatro (n. 6219; FLC 11719) ou 

apresentação de óperas (n. 6218; FLC 11742). As alterações, que iriam garantir esses usos diferenciados, 

contemplavam aspectos acústicos (adequação do forro), luminosos (instalação de luzes dependendo do 

espetáculo), de mobiliário, etc82. Outros riscos feitos na mesma data incluem detalhes em escala 1:100 

dos pavimentos 4b, teatro de ensaios (n. 6221; FLC 11729) e 4c, salas técnicas do teatro (n. 6211; FLC 

11722), além da planta do nível 5, teatro moderno e área esportiva (FLC 11714). Justo a esse espaço 

dedicam-se os dois planos feitos por Jullian em 25 de março: cortes longitudinais definidos (capítulo n. 

6219 do ateliê; FLC 11662A e B, FLC 11613). 

80 “Por alguma razão Le Corbusier estava afastado, não sei. Ele pediu-me recebê-los e explicar o projeto. Isso me 
incomodou diante de Jullian, que até esse momento tinha desenvolvido o estudo. Le Corbusier [...] devia temer 
que Will não entendesse bem a Guillaume, que se exprimia em francês com muitas dificuldades e consonâncias 
hispânicas” (TAVÈS apud KLEIN, 2011, p. 139, tradução nossa). 
81 “Jullian duvida da capacidade da sala para espetáculos de vanguarda, mas acredita concordar com os termos de 
programa” (KLEIN, 2011, p. 99, tradução nossa).
82 A esse respeito, um questionário foi encaminhado para M. Faidherbe em 6 de março (FGJ D0014).
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Enquanto o ateliê encerrou suas atividades do Palácio de Estrasburgo em julho de 1965, semanas antes da 
morte de Le Corbusier, os últimos registros de Jullian no dossiê STR LC possuem data de 1 de novembro 
do ano precedente e o código n. 6203 do Livre Noir, projetando a fachada sul (FLC 11680/81), com ênfase 
nos volumes do teto-jardim (FLC 11679). Paulatinamente, no palácio de Estrasburgo, o tema da promenade 
passou a um segundo plano, privilegiando a pesquisa ao redor das possibilidades sensoriais no espaço fe-
chado da sala polivalente. Consolidava-se a noção de caixa de milagres que Le Corbusier introduziu naque-

la conversa sobre o teatro de 1948 e que mencionou levemente a propósito do Museu do Conhecimento83: 

[…] uma caixa que contém o que você quiser. As cenas diversas, os atos diferentes 
nascerão um dia, quando saibamos que existe uma caixa de milagres. O fato de suas 
formas serem acadêmicas ou sem compromisso nenhum fará com que sua exploração 
exista ou não. Primeira escolha, primeira toma de posição. Acho que essa tarefa é 
possível: a caixa de milagres é um cubo, por baixo, há tudo o necessário, a luz e todos 
os aparelhos necessários para executar milagres, elevação, manutenção, barulho. O 
interior é nu e sugere, pela criação do espírito, todo o que você quiser [...] A caixa que 
pode se abrir para dentro e incluso sobre terrenos vazios, porque, aos poucos, os redu-
tos da cidade estão sendo. Pode-se também procurar o terreno milagroso, precisa-se 
encontrar o terreno milagroso.

Um Parthenon Corbusiano: Jullian e a América

O episódio paralelo da execução de outro programa expográfico, desta vez de caráter educativo, marcava 

o retorno à cena corbusiana de José Luís Sert, agora como diretor do BET encarregado do desenvolvi-

mento técnico dessa obra – Sert, Jackson & Gourley84. Trata-se do Centro de Artes Visuais na prestigiosa 

Universidade de Harvard – de cuja escola de Design Sert ainda era diretor –, único prédio de autoria 

exclusiva de Le Corbusier nos Estados Unidos. O próprio catalão sugeriu ao reitor de Harvard, em 1958, 

contratar ao franco-suíço para o projeto. A dupla condição de Sert no projeto do Carpenter Center (nome 

derivado do seu mecenas) – maître d’ouvrage e responsável de estudos técnicos – desdobra na sua con-

sideração como coautor da proposta por parte de vários estudiosos, junto ao nome de Guillermo Jullian85. 

83 “A definição da ‘caixa’, um dispositivo ao mesmo tempo aberto e fechado, sempre sugere um uso cenográfico 
do teatro, onde podem ter lugar igualmente conferências, projeções audiovisuais, concertos, danças, videogames. 
A imagem icônica recorrente é a de uma caixa com uma pequena porta rodeada por minúsculas figuras humanas. 
Esse dispositivo essencial permite inúmeras atividades próprias dos centros culturais [...] A caixa de milagres é, 
principalmente, um teatro cuja caraterística fundamental é ser um contendor vazio. Um vazio a encher como todo 
tipo de enfeites, atores e acordos necessários para cumprir a sua função. A Caixa de Milagres é um paralelepípedo 
retangular acompanhado por uma montanha artificial à maneira de anfiteatro, seja um dispositivo a partir do qual 
as possibilidades de recriar qualquer peça, drama ou cena, são infinitas” (O’BYRNE, 2012b, p. 84, tradução nossa). 
84 Embora Huson Jackson e Ronald Gourley fossem sócios de Sert, durante sua primeira visita a Cambridge, Le 
Corbusier os apelidou, junto a Joseph Zalewski (antigo colaborador da Rue de Sèvres para o projeto de Saint Dié 
entre 1946 e 1947) como os dattiers de Sert (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 52; 106). 
85 Segundo Curtis e Sekler (1978, p. 49, tradução nossa), a escolha consciente de Le Corbusier por Jullian para 
tocar o projeto estadunidense estaria muito bem justificada: “Como era chileno, possuía aquilo que pode-se 
chamar de ‘esprit Méditerranéen’ […], uma coisa que Le Corbusier apreciou dele e um vínculo forte eventualmente 
desenvolvido entre eles. Ele era um desenhista excelente, capaz de esclarecer as próprias ideias de Le Corbusier 
para si. E um adepto a tornar sugestões poéticas em aspectos práticos: o poema da espiral foi dirigido a ele”.
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Decerto o projeto em Cambridge constituiu a grande prova de fogo para esse colaborador86, não somente 

ao se tratar do dossiê ao qual dedicou mais tempo na Rue de Sèvres (pelo menos enquanto Le Corbusier 

vivia), mas porque submeteu-se a novos procedimentos no sistema de trabalho do escritório, descritos 

anteriormente por Oubrerie (2007, p. 51-52)87. Segundo ele, para Jullian, essa foi a grande oportunidade 

para demonstrar sua capacidade de compreensão e criatividade. O próprio depoimento do chileno descre-

ve o projeto estadunidense – cuja produção começou antes de vários dos dossiês referidos linhas acima 

– como uma revelação para ele:

Cheguei onde Le Corbusier, com algumas ideias na cabeça que eram abertas, ainda que 
não tivesse experiência profissional nenhuma. Pediu-me, primeiramente, trabalhar no 
Visual Arts Center e consegui fazê-lo. Se tivesse chegado como um profissional [...], 
teriam existido ideias fixas: uma porta é uma porta, uma janela é uma janela. Mas no 
ateliê, o problema sempre era aberto: a porta podia fazer-se porta-porta-porta e a ja-
nela, janela-porta-janela, porque ninguém lhe disse que a arquitetura é “isso” que você 
conhece. Contudo, a atitude de Le Corbusier era poética, no sentido de que jamais se 
sabia de onde vinham as coisas nem para aonde iram... Para trabalhar com ele, você 
não precisava ser um arquiteto [...]. Chegou um clochard e Le Corbusier obrigou-o a 
traçar linhas (JULLIAN apud PETRILLI, 1999, p. 198, tradução nossa).

A situação dialógica entre mestre e empregado88 é exemplificada por uma anedota segundo a qual Jullian 

teria calcado as curvas do mural corbusiano no 35 Rue de Sèvres para desenhar os traços singulares dos 

“bandolins”89 (apelidados de “pianos” pelas diretivas de Harvard, ou de “socos”, pelos colegas do ateliê90) 

do BAT II – primeiro acrônimo do projeto ao interior do estúdio –, criando formas sem a ajuda de esquemas 

funcionais ou de regras geométricas (REICHLIN, 2008, p. 80). A sensibilidade plástica de Jullian teria sido, 

segundo Reichlin, a chave para a decodificação dos croquis corbusianos. Por sua vez, o tema fundamental 

ao redor do qual organizaram-se essas formas sinuosas, isto é, o sistema de rampas que atravessam o in-

terior do prédio e se projetam para o exterior – mencionado linhas acima, implementado em Estrasburgo e 

86 “Pelo domínio que demonstrou nesse momento, Jullian conquistou definitivamente a confiança de Le Corbusier, 
que lhe encarregou de projetos cada vez mais importantes. Aquilo que mudaria seria a natureza do compromisso de 
Le Corbusier que, embora ficasse permanentemente no controle, deixou a Jullian a responsabilidade dos estudos, 
com ajuda de um de nós dois [Oubrerie ou Tavès], segundo a dimensão do projeto” (OUBRERIE, 2007, p. 51, 
tradução nossa).
87 “L-C [sic] elaborou a estratégia geral definida por diagramas, às vezes na planta e na seção esquemáticas e às 
vezes incluso mediante detalhes de gênese, e seguia diariamente, cada manhã, a evolução das coisas, reagindo 
contra o que era produzido. Ele ‘plantou’ as sementes, em alguma medida, criou a atmosfera de sua pesquisa, 
da invenção e do diálogo que estimula. Avaliou as contribuições dos seus colaboradores e rejeitou-as ou aceitou 
aquelas que entravam na sua visão”(OUBRERIE, 2007, p. 51, tradução nossa).
88 “Às vezes, como com os planos do primeiro projeto, [Le Corbusier] desenhou com tal certeza que o papel de Jullian 
tornou-se inteiramente subsidiário. Em outras oportunidades, Jullian tomou a iniciativa e a presença de Le Corbusier 
apenas foi insinuada por pequenos rascunhos ou rabiscos divertidos. [...] Aqueles que o conheciam dizem que Le 
Corbusier e sua equipe se adaptaram bem uns aos outros durante os últimos anos dele e que, particularmente, 
Jullian e ele tinham uma marcante simpatia mútua” (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 121, tradução nossa). 
89 A aparente espontaneidade das curvas no Carpenter é contestada por Iori (1998), na sua análise dos traçados 
reguladores na planta, derivados da sequência crescente de retângulos áureos, religados por uma espiral.
90 “Como co-projetista, Jullian tinha ciência absoluta do significado: no ateliê, eles se referiam à curva, sobressaindo 
sobre a Quincy Street como ‘batida’ ou ‘pancada’ quando estava sendo desenhada. Esse foi o lado que podia ser 
visto com maior facilidade na sua totalidade do Pátio e a metáfora, com certeza, descrevia a precipitação do estúdio 
para esse lado” (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 98, tradução nossa).
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mesmo nos primeiros riscos para o Estádio de Bagdá (TAJ-ELDIN, 1987, p. 83) – é decorrente da arguciosa 

observação de Le Corbusier em sua primeira visita ao terreno da Quincy Street (segundo e definitivo lote), 

justo na frente do setor oriental de Harvard Yard, em dezembro de 195991. Disso testemunha uma nota à 

atenção de Jullian, único colaborador do ateliê envolvido no processo, redigida no retorno do arquiteto a 

Paris, em 2 de outubro de 1960 (FLC J3-7-349, tradução nossa): 

Será necessário preparar um caminho para os estudantes atravessarem o prédio duran-
te as horas de aula. Uma rota turística pode ser em espiral se fizermos subir o prédio. 
Sonidos elétricos serão compostos e executados para 1, 2, 3 emissões por dia, em 
horas fixas, emitidas de natureza formidável de singeleza ou de poder. Essas emissões 
seguirão um percurso sonoro, estereofônico:

- em espiral ascendente, descendente,
- em vertical ascendente, descendente,
- dando sonoridade ao solo e ao céu.

Embora essas ideias não correspondessem literalmente à ideia de caixa de milagres, a intenção de arran-

jar dispositivos sonoros, à maneira do Pavilhão Phillips, faz parte da tentativa corbusiana de materializar 

essa tipologia no encargo estadunidense: uma questão de acústica plástica92 que iria além do som, con-

ceito explicado pelo próprio arquiteto no seu ensaio L’Espace Indicible (1945, tradução nossa), a partir 

da Acrópole ateniense:

Ação da obra [...] sobre os arredores: as ondas, os gritos e os clamores (o Parthenon 
sobre a Acrópole de Atenas), de traços torrentes como um esplendor, como aciona-
dos por um explosivo: o lugar próximo ou afastado é sacudido, afetado, dominado 
ou cariciado. Reação do meio: os muros da peça, as dimensões, o lugar com o peso 
diverso das suas fachadas, suas extensões ou as inclinações da paisagem e até os 
horizontes nus do planalto ou aqueles contraídos das montanhas, todo o ambiente 
pesa nesse lugar que é uma obra de arte, assinada pela vontade de um homem; im-
põe-lhe suas profundidades ou as suas projeções, suas densidades duras ou moles, 
suas violências ou suas doçuras. Um fenômeno de concordância se apresenta exato 
como uma matemática – verdadeira manifestação de acústica plástica; assim, será 
permitido chamar a uma das ordens dos fenômenos mais sutis, portador da alegria (a 
música) ou da opressão (agitação).

91 O percurso diagonal feito pelos estudantes através do terreno para comunicar a Prescott Street e a Quincy Street, 
constatado por Le Corbusier na sua visita a Harvard Yard, tem sido várias vezes documentado, entre outros, por 
Curtis e Sekler (1978, p. 50).
92 Dentro da ideia de acústica plástica, Jullian utilizava o termo “reverberação” para se referir à ação conjunta das 
massas e a rampa, gerando movimento: “Veja como o edifício está girado: e isso o que faz o espaço, porque se 
você o dispõe paralelo em relação às outras construções, a reverberação na rampa não existe mais [...] Quando as 
pessoas veem que, entendem que, com esse gesto, Corbu [sic] introduz ambos os caminhos e o Campus ao interior 
do prédio. [...] Assim, conseguem-se duas coisas: primeiramente, que a rampa chegue de maneira que você inicie 
um desvio; segundo, que todas as curvas do edifício comecem a trabalhar juntas. Espalhar a coisa formal, para se 
converter em algo fundamental com o espaço que o rodeia. [...] quando você está aqui, entende como essa parte 
do prédio começa a organizar todo o restante” (JULLIAN apud PETRELLI, 1999, p. 110, tradução nossa).
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O efeito produzido pelo repertório formal e espacial do Carpenter Center, comparável à noção do escorço 

na antiga arquitetura grega (de fato, várias vezes Jullian apelidou o centro de artes visuais como o “Par-

thenon corbusiano”93) obedecia não apenas à intenção de plasmar toda a gramática do mestre na sua 

única obra norte-americana (sem considerar o polêmico caso dos ONU Headquarters), mas de consoli-

dar a dimensão acústica da sua arquitetura. Não é nossa intenção reconstruir inteira e minuciosamente, 

nestas páginas, a evolução dos dossiês BAT II e VAC BOS – tarefa já elaborada por Sekler e Curtis94. Em 

compensação, pretendemos salientar o papel do chileno no desenvolvimento do projeto, relacionando os 

dados apresentados por esses autores com arquivos particulares do colaborador no centro de originais 

Sergio Larraín García-Moreno, da Universidade Católica do Chile95. Dessa maneira, comprovaremos o seu 

protagonismo durante a maioria do tempo que o dossiê foi abordado na Rue de Sèvres.

93 O Parthenon ateniense foi uma referência permanente na arquitetura corbusiana, desde sua Viagem do Oriente 
de 1911. Quiçá a citação mais contundente encontra-se em Vers une Achitecture, em relação à sua natureza 
maquinal, isto é, como resultado da montagem de partes previa e profundamente estudadas, princípio da 
estandardização (LE CORBUSIER, 1924, p. 106-108).
94 Ambos os autores, ajudados por Paul Krueger (principal colaborador de Sert), reconstruíram o processo projetual 
do VAC BOS a partir do acervo José Luis Sert nas Special Collections da Frances Loeb Library e da FLC, que possuem 
mais de 200 documentos desse dossiê relativos a Jullian.
95 Vários motivos inviabilizaram, por enquanto, nossa coleta de dados no Centre Canadien d’Architecture em 
Montreal, que possui um acervo importante de originais da Rue de Sèvres cedidos pelo próprio Jullian a essa 
instituição. Alguns desses documentos podem ser consultados online. Disponível em: <http://www.cca.qc.ca>.

Figura 279: Carpenter Center, estudo da planta do primeiro nível, 1960. Fonte: Guillermo Jullian (FLC 31207).
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Um primeiro grupo de riscos do chileno possui data de 10 de abril de 1960, cinco meses depois da oficia-

lização do encargo, durante a viagem de Le Corbusier. Os desenhos – seções longitudinais (FLC 31210; 

FLC 31215; FLC 31211; FLC 31216), transversais (FLC 31200; FLC 31206; FLC 31205) e plantas de três 

andares, em escala 1:200 (FLC 31209; FLC 31208; Fig. 279, FLC 31207) – regem-se pelo mesmo partido 

que a versão definitiva da proposta, isto é, a rampa diagonal articulando volumes do prédio (cuja relação 

com as edificações vizinhas é insinuada na planta FLC 31215, desenhada por Jullian dois dias depois96). 

Empregou lápis amarelo para indicar as circulações e verde para o terraço-jardim. Em compensação, ainda 

não considerava as célebres curvas a ambos os lados da proposta (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 49). Além 

da rampa, os rascunhos das seções elucidam outros aspectos inicialmente determinados, reafirmando 

alguns dos já clássicos pontos formulados por Le Corbusier para uma arquitetura moderna: o toit-jardin; 

o térreo livre, lançando mão dos pilotis; a ideia de promenade ascendente e a presença dos ondulatoires 

– sucessão de estreitas janelas insinuando um ritmo musical, à maneira do refeitório no convento de La 

Tourette (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 60)97. Esses primeiros estudos entraram em conflito com um risco 

incipiente de Le Corbusier, onde o projeto partia de um círculo. Mas, segundo Andreini98, nos esboços para 

o primeiro andar, de 16 de abril (FLC 31275)99, o chileno preferiu se liberar de geometrias regulares, como 

de fato aconteceu ao desenhar as “orelhas” do projeto, tiradas do repertório pictórico do seu mestre e que 

se tornariam o motor formal da proposta. 

Maio e junho constituíram dois meses de intenso de trabalho para o BAT II, destacando-se o estudo solar 

que Jullian fez a partir de dados encaminhados por Sert (FLC 31331A/B): os brises diagonais seriam parte 

fundamental para a imagem do centro de artes100; daí a importância de calcular a incidência do sol nas 

salas padrão Modulor (CURTIS; SEKLER, 1975, p. 76). O seguinte aspecto técnico estudado, quiçá o mais 

polémico, foi a estrutura: segundo Krueger (em depoimento à autora de 30 de outubro de 2014), nas 

reuniões posteriores de “Corbu” com Sert e seus sócios de Cambridge, discutiram-se somente aspectos 

96 “Essa rampa (rampa com forma de S que toca o ponto mais alto do lugar pela Quincy Street e atravessando 
o edifício) era consideravelmente mais simples de materializar do que a rampa ‘de livre interseção viária’; essa 
simplificava o contato entre a rampa e o prédio como elaborado por Jullian, permitindo a inclinação do terceiro nível 
como Le Corbusier almejava e, além disso, possuía qualidades formais e simbólicas” (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 
67, tradução nossa). 
97 Curtis e Sekler (1978, p. 72) também salientam que, contrário ao mestre, Jullian tinha ciência das exigências reais 
dos elementos arquitetônicos, como a limpeza, que segundo a configuração corbusiana, resultavam impossíveis: 
“Jullian lembra que ele e Le Corbusier [...] escrevendo ‘netoyage vitrage brise soleil’ do lado de um desenho. 
Ondulatoires sem proteção foram uma fantasia no primeiro desenho [...] – aquilo que ele ansiava” (CURTIS; SEKLER, 
1978, p. 66, tradução nossa).
98 “Ele lembra que Jullian não queria curvas ‘ditadas pelas considerações arquitetônica' e perguntou-lhe, na pressa 
do momento, de sugerir o exterior” (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 73, tradução nossa).
99 “Era aquilo ao qual Jullian referia-se como ‘um mecanismo’ em resposta ao que Le Corbusier, posteriormente, 
dispôs como ‘eventualidades e virtudes’ – uma espécie de gerador mestre do prédio, uma declaração no começo 
do diálogo. [...] Então, Jullian aderiu aos andares suas alturas e verificou as figuras em uma máquina anexa. Essas 
figuras são de grande interesse graças à constrição do lugar e ao desejo da rampa de acesso significam que o 
tamanho do terreno e as alturas dos pavimentos estavam relacionados diretamente” (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 
72, tradução nossa).
100 Sobre esse tema, Jullian confessou a Petrilli (1999, p. 111): “Corbu [sic] tinha me pedido criar qualquer coisa onde 
fosse possível encontrar todos os seus problemas arquitetônicos, porque era um jeito de explicar aos americanos 
qual era a forma de trabalhar... Por isso, é uma espécie de catálogo da arquitetura de Le Corbusier, ao ponto que 
várias partes do edifício, como certos brise-soleils, não eram necessários” (tradução nossa).
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compositivos e programáticos e a equipe parisiense jamais se comprometeu a fornecer soluções técni-

cas concretas, finalmente definidas pelos membros de Sert, Jackson & Gourley. Em 3 de maio, o chileno 

fez uma primeira tentativa de organização da rede estrutural sugerida por Le Corbusier (FLC 31219/FLC 

31223), superposta às silhuetas de cinco plantas em escala 1:200, elaboradas à régua por ele mesmo na 

véspera (FLC 31225; FLC 31229)101. A partir desse material, os cortes transversais (FLC 31231; FLC 31234) 

e longitudinais foram aperfeiçoados quatro dias depois. Os segundos cortes focavam no estudo não de 

uma, mas de duas rampas102: a “grande” (FLC 31233; FLC 31230; Fig. 280), com arestas curvas vinculando 

o térreo com o primeiro piso; e a “petite”, entre o segundo e terceiro pavimentos (FLC 31232; FLC 31235). 

Em 10 de maio, Jullian teve que alterar o corte longitudinal, por conta da aparição de um prisma vertical 

destinado às escadas, cuja configuração ecoa o icônico volume de circulações da Fundação Suíça em 

Paris (FLC 31224; FLC 31241). Nessa mesma data, estudou os eixos que regulam a geometria da planta 

do térreo (FLC 31240).

Figura 280: Carpenter Center, corte longitudinal pela grande rampa, 
1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 31230).

101 “[…] quando a estrutura foi desenhada para a apresentação, ele simplesmente pingou as vigas sem sugerir outros 
meios para reforçar os cabeçais das colunas. No dia seguinte, Jullian traçou esses resultados com uma regra e um 
esquadro ‘T’ para fazer desenhos da escala cuidadosos, prestando atenção em arredondar a esquina Noroeste, que 
antes chocava com a curva. No dia seguinte, ele estabeleceu a rede de pilotis dentro do contorno prescrito. [...] Não 
pode existir demonstração mais clara desse ‘ponto arquitetônico’ corbusiano que é a independência entre a fachada 
e a estrutura, da ordem na concepção do Centro das Artes Visuais” (CURTIS; SEKLER 1978, p. 77, tradução nossa). 
102 “[…] onde encontravam-se ambas as rampas, o espaço era como um estômago, depois de passar esse limite...  
puff!... a gente se encontra do outro lado. E essa sensação faz com que você entenda que está de um lado ou 
do outro. E o prédio opera em você uma espécie de obstrução, ou bem o põe de fora. [...] A arquitetura deve ser 
feita para as pessoas que não têm olhos, você deve entrar lá e sentir [...]. Tem a ver com o espaço e não com a 
superfície” (JULLIAN apud PETRILLI, 1999, p. 113, tradução nossa).
103 Plantas dos níveis 1; 2; 3; 4 e 5 (FLC 31287; FLC 31290; FLC 31242; FLC 31238; FLC 31239), com destaque à 
definição do acabamento do chão em superfícies externas.

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 533



Essa charrete terminaria em 12 de maio de 1960, com a preparação, por parte de Jullian, de um grupo 

de pranchas para a primeira apresentação da proposta às diretivas de Harvard; dai o emprego de tinta e 

a rotulação do estêncil, além de cópias em papel transparente (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 78). Junto a 

versões mais definidas das cinco plantas103 e dos três cortes – agora denominados como “AA” (longitudinal 

pela rampa grande, visto para o norte; FLC 31252), “BB” (longitudinal pela rampa grande, visto para o sul; 

FLC 31251, FLC 31288) e “CC” (transversal; FLC 31262, FLC 31263) –, nessa data apareceu um plano de 

massas, também em escala 1:200 (FLC 31231). O curioso é que tanto essa prancha (FLC 31249) quanto 

o restante dos planos possuem uma versão em tinta mais uma em collage, com alguns traços em crayon, 

esboçada justo por trás do desenho definitivo (planta 1, FLC 31244; planta 2, FLC 31245; planta 3, FLC 

31246; planta 4, FLC 31247; planta 5, FLC 31248)104.  

Figura 281: Maquete para apresentação do Carpenter Center, elaborada 
por Jullian, 1960.

Fonte: publicada por (SEKLER; CURTIS, 1978, p. 90).

Figura 282: Carpenter Center, planta do nível 5, 1960. Fonte: Guillermo Jullian (FLC 30348).

104 Como no caso do documento FLC 31241, o collage elaborado na parte posterior da folha não respondia 
exatamente ao motivo da frente. Essas composições, apenas exploratórias, devem ter sido feitas sobre folhas 
catalogadas de rascunho.
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O conjunto de planos inicial ficou pronto com um mês de antecedência, após a equipe apelar a um grande 
pragmatismo: por exemplo, não houve uma maquete manufaturada exclusivamente para esse momento, e 
apenas arrumou a que ele fez no começo do mês (JULLIAN apud CURTIS; SEKLER, 1978, p. 87. Fig. 281). 
O dossiê levado e apresentado por Le Corbusier em Cambridge está datado de 7 de junho, e daí em diante, 
seria conhecido como o projeto VAC BOS. Além das plantas antigas, sobre as que se estudava a distri-
buição interna e os detalhes do mobiliário e das divisórias, incluiu-se uma sexta prancha: a do subsolo (FLC 
31253). Tanto essas quanto as seções ganharam um número no Livre Noir: n. 5656 para N-1; n. 5657 para 
N1 (FLC 31254); n. 5658 para N2 (FLC 31255); n. 5659 para N3 (FLC 31256); n. 5660 para N4 (FLC 31257); 
n. 5661 para N5105 (FLC 31258; FLC 30348; Fig. 282); n. 5162 para a vista aérea (FLC 31259); n. 5163 para 
o corte AA106 (FLC 31260); n. 5164 para o corte BB (FLC 31261) e n. 5165 para o corte CC (FLC 31262).

As semanas dedicadas por Le Corbusier e Jullian a essa entrega não teriam sido suficientes para 
meditar nas soluções técnicas, suscitando uma reação pouco satisfatória dos clientes. Isto derivou na 
criação de uma segunda alternativa107, na qual o mestre e o discípulo detonaram – literalmente – os ele-
mentos das plantas em várias peças explorando as diferentes possibilidades de agrupação das formas, à 
maneira de quebra-cabeça. Trata-se de uma estratégia lúdica, afim aos métodos de Jullian (FLC 31293). 
Ora, sobre a questão das cores, Jullian referiu-se à sua aplicação da paleta Salubra 2 no Carpenter Cen-
ter: “A cor era uma coisa pontual [...] como no Renascimento havia uma paleta que o mestre dava para 
você, e você, como o seu discípulo, começava a compor [...]. Se eu for para Boston e começar a estudar 
a luz, sempre há uma linha que permite criar uma relação entre o plano horizontal e a luz que se localiza na 

parte superior“ (JULLIAN apud PETRILLI, 1999, p. 117, tradução nossa). 
Em agosto de 1960, o chileno tirou férias pela primeira vez desde sua chegada à Rue de Sèvres, 

retomando o serviço um mês mais tarde, com o estudo da fenestração para o VAC BOS. Considerou-se a 
substituição de alguns ondulatoires por aérateurs – abas giratórias estreitas e altas, ao serviço da venti-
lação interior. No entanto, segundo Curtis (1978, p. 110-111), como o mestre, Jullian tentava evadir (quiçá 
confundia) os elementos técnicos e detalhes de sua fixação para se consagrar à composição visual da 
fachada. Isso obrigou à elaboração de maquetes exploratórias (Fig. 283), onde os três elementos alter-
navam-se, e alguns ondulatoires recuaram108. Por sua vez, novas plantas à mão livre apareceram, a partir 
de riscos sobre cópias de desenhos anteriores (FLC 31273; 31285) nas quais destaca-se a nova solução 

105 Na sua segunda visita ao terreno, em 14 de junho de 1960, Le Corbusier levou um exemplar dessa prancha (FLC 
30342) e fez inúmeras anotações mais um croqui da fachada do Fogg Museum, traçando, em amarelo, os lindes da 
construção vizinha e a diagonal que definiria o paramento do próprio Carpenter Center, do lado da Prescott Street. 
106 Todos esses planos possuem uma cópia colorida no escritório americano, onde também apareceram algumas 
modificações e comentários. As copias foram encaminhadas à Rue de Sèvres, onde chegaram em 15 de outubro. 
Cf. pranchas FLC 31263/72 e FLC 31313.
107 “A história do advento de um segundo projeto é a da obrigação gradual das demandas legais, técnicas e funcionais 
das quais o arquiteto estava encarregado, e a da compreensão das deficiências evidentes no primeiro projeto [...]“ 
(CURTIS; SEKLER, 1978, p. 110, tradução nossa). 
108 “Para explorar as qualidades plásticas desse efeito e distinguir entre o brise-soleil e os ondulatoires no exterior, 
Jullian teve a engenhosa ideia de levar um par de metros para atrás alguns ondulatoires, nivelando as suas arestas 
interiores com as arestas internas do brise-soleil que irrompe. Muito mais do que no primeiro projeto, os elementos 
se tornaram adesões plásticas integradas ao sistema, e os problemas estruturais também pareciam reduzidos. 
Entretanto, em lugares horizontais, era necessário cortar os verticais em registros mais altos e baixos. Portanto, ele 
decidiu tratar os compartimentos baixos e altos de maneira independente, aplicando tudo aquilo que até agora tinha 
sido descrito em cada nível [...] Ele ficou satisfeito com esse dispositivo: em uma maquete, escreveu uma nota em 
referencia às suas qualidades espaciais. [Jullian] não abriria mão da sua ideia facilmente” (CURTIS; SEKLER, 1978, 
p. 110-111, tradução nossa).
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estrutural – pilotis alternados com largas colunas de seção retangular em todos os pavimentos. Em 16 
de setembro, os pilares foram reservados para a grande rampa e para os outros espaços direcionados 
pelo eixo Leste-Oeste, dirigindo a percepção espacial (FLC 31275-79; FLC 31286). Mas a maior novidade 
estava no térreo: a ampliação do auditório obrigou Jullian a esticar o prédio para a Quincy Street, bem 
como a rampa que se alinharia com os acessos à Pussey Library do Faculty Club109 vizinho sul do Carpen-
ter (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 112).

Figura 283: Maquete elaborada por Jullian em 9 de setembro de 1960, 
explorando combinações entre brises e ondulatoires.

Fonte: publicada por (SEKLER; CURTIS, 1978, p. 11).

109 “[…] o edifício estava muito próximo ao Faculty Club e ao Fogg Museum. [...] Sert tinha encaminhado uma 
espécie de planos onde mostrava que o prédio devia ser, como se fala, recolhido... E Corbu [sic] disse que não, que 
tinha que deixá-lo assim. Se deviam destruir alguma coisa, que demolissem os outros edifícios ao redor.... não o seu 
(JULLIAN apud PETRILLI, 2000, p. 113, tradução nossa).
110 “Entendendo que suas táticas para o terceiro nível, até esse momento, tinham dado errado, em 28 de setembro, 
Jullian novamente focou sua atenção nas partes baixas do prédio. A planta do subsolo esboçava as funções 
demandadas mais detalhadamente e girou 90 graus a direção da projeção do auditório. Usou cópias de um plano 
precedente [...] indicando ‘armazenagem’ ou ‘armários’ para se ajudar no arranjo certo das funções. No térreo, 
desenhou o lobby da entrada principal em paredões longitudinais; esse atuava como uma viga de gelosia que 
abraça o espaço aberto. Ele os chamou de ‘ponts’ e, nos cortes do mesmo dia, perguntou-se se uma distância de 
18 metros, sem suportes intermediários, seria possível.  [...] O retorno de Jullian aos pisos inferiores não avançaria 
muito, atrapalhado novamente pela rampa/elevador no subsolo e no primeiro andar, e os planos de 28 de setembro 
ilustram Jullian concentrado em outra cara do problema: a entrada ao elevador de carga” (CURTIS; SEKLER 1978, 
p. 117, tradução nossa).
111 “Le Corbusier não parece ter ficado muito animado com esse sistema, o qual, ainda que possuísse caraterísticas 
estruturais indiscutivelmente necessárias e excelentes – por exemplo, reduzia os momentos estendendo as 
terminações das vigas curvas –, tinha suas origens nas preferências estéticas de Jullian e no seu desejo de fazer 
com que a estrutura interna cooperasse na força visual e peso atuais de sua nova fachada, sem ondulações” 
(CURTIS; SEKLER, 1978, p. 112, tradução nossa).

Para manter a transparência do prédio, Le Corbusier não apagou os pilotis, mas insinuou a rotação dos 
largos pilares no subsolo (agora dispostos em sentido Leste-Oeste; FLC 31292110), trancando, infelizmen-
te, o acesso ao elevador (risco FLC 31274). Aquela discordância seria um sinal prematuro dos problemas 
estruturais do primeiro esquema, como a possibilidade de existirem momentos nos remates curvos das 
lajes111. As mudanças também seriam perceptíveis nos cortes: nos rabiscos para o corte longitudinal pela 
rampa grande, de 21 de setembro (FLC 31306; FLC 31307; FLC 31308), aparecem as vigas reguladas por 
8 eixos, em vermelho e diferenciados por nomenclaturas. A vez dos cortes transversais chegaria após sete 
dias (FLC 31294), se diferenciando da sequência das seções transversais elaborada entre 17 e 20 desse 
mês, sem considerações estruturais (FLC 31309; FLC 31310).
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Nos croquis elaborados pelo chileno e aprovados por Le Corbusier poucos dias depois, denominados em 
função do seu uso (“projections” no subsolo; “forum” para o nível 1; “sculpture” para o nível 2; “peintu-
re” para o nível 3; “expositions” para o nível 4 e “atelier” para o nível 5), Jullian focou na localização da 
rampa interna e do elevador (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 117). O grupo de desenhos que ele traçou em 3 
de outubro experimenta diferentes posições para a rampa interna (inclusive considerou sua supressão), 
decorrendo em importantes transformações da volumetria geral do prédio112. Em menor quantidade, os 
pilares retangulares aparecem nos pavimentos -1, 1 e 2. Uma inusitada série de perspectivas externas, 
esboçadas pelo chileno, a partir de fotografias da maquete, examinava a afetação do volume do elevador 

na imagem do prédio pela Quincy Street (FLC 31296; Fig. 284).

Figura 284: Carpenter Center, esboços de perspectivas externas pela 
Quincy Street, 1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 31296).

112 “Em um desenho [Jullian] teve sucesso tirando a chegada da rampa interior da entrada do elevador, alongando 
a parte baixa da rampa do terceiro nível mais do que a parte superior. Isso mesmo não pode ser feito para a rampa 
interna entre o térreo e o subsolo, bloqueando o lado da rampa, indo além para criar uma área especial de manobra 
posterior [...] Ele considerou mudar o elevador lateral mais do que 20 pés ao longo do lado posterior da fachada 
sobre a Prescott Street, mas isso traria maiores interferências nas propriedades gerais da forma. Na sequência, 
ele elaborou uma passagem externa na parte traseira do edifício como uma espécie de passarela sobre a rampa 
principal. Nesse momento [...] Jullian tentou mover o elevador longitudinal três ou quatro pés” (CURTIS; SEKLER, 
1978, p. 119-120, tradução nossa). Cf. FLC 31297; FLC 31303.
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Outubro também foi o mês do envio das correções do dossiê de apresentação do VAC BOS por parte de 
Sert, Jackson & Gourley. Segundo Curtis (1978, p. 124), a influência do BET americano é visível nos riscos 
dos dois primeiros andares datados no dia 21 desse mês (FLC 31319; FLC 3131921; FLC 31320), não ape-
nas pelas suas legendas, em língua inglesa, mas pela nova distribuição, que seria obra de Sert. O ano de 
1960 terminou com uma diminuição do ritmo de trabalho na Rue de Sèvres. Em novembro, focou-se nos 
estudos do corte, destacados, usando crayons e colagens, pela incorporação de silhuetas humanas (FLC 
31324-26) e pela modulação dos ondulatoires (FLC 31322113). Le Corbusier tinha encaminhado uma nota à 
atenção de Jullian em 14 de outubro, transmitindo uma mensagem de Sert, que aguardava pelos desenhos 
dos ondulatoires desde junho (FLC J3-7-356). 

No mês seguinte, iniciou-se uma intensa troca de correspondência, em inglês, entre Cambridge 
e Jullian por conta das ausências de Le Corbusier (que viajava duas vezes por ano a Chandigarh) e da 
quantidade de especificações técnicas ainda não atendidas, suscitando dúvidas durante a elaboração dos 
estudos do dia 3114. As hesitações também vieram de Paris, como evidenciado em 14 de novembro (FGJF 
C0032), quando Sert respondeu ao colaborador chileno uma mensagem do dia 8, esclarecendo requeri-
mentos específicos do programa nos escritórios e na sala de seminários115 e da inclinação permitida para 
a rampa. Na véspera, Hudson Jackson116 encaminhou mais informações sobre os elevadores principal e de 
serviço, que Jullian tinha pedido em sua última carta, junto à explicação das decisões adotadas pela sua 
equipe sobre esse tema117.

Em 1 e 5 de dezembro, Jullian retomou o estudo dos cortes Leste-Oeste (FLC 31329; FLC 31328) e 
Norte-Sul (FLC 31330; FLC 31332): junto à redução da largura dos elementos estruturais, sua preocupação 
retornava às rampas internas, cuja inclinação, a pesar das dificuldades no agenciamento do espaço inte-

113 Nessa prancha também apareceu um pequeno croqui de um pilar em “V”, indicando que, embora não fosse a 
principal inquietação do seu mestre, Jullian ainda se preocupava pela questão dos pilares no térreo.
114 “Durante a ausência de Le Corbusier, houve comunicações espaçadas de Sert para Jullian, salientando a 
necessidade de escapes para incêndios (com a sugestão de incluir uma escada próxima ao elevador de carga), 
esclarecendo as requisições para o espaço do estúdio do diretor, no terceiro nível, mediante um esboço, e 
confirmando que a estipulação legal de 10% de inclinação aplicava-se tanto para as rampas internas quanto para 
as externas" (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 125, tradução nossa).
115 A pergunta veio na carta de Jullian de 8 de novembro, excepcionalmente redigida em espanhol, segunda língua 
do catalão: “Na sua carta de 5 de Setembro, pediram-nos dispor os escritórios administrativos no nível 1 (Fórum), 
mas indicaram-nos que podíamos deixar a sala do diretor no nível 3, com isso, contar-se-ia com um espaço maior. 
No último envio, o prédio está indicado no nível 1. Perguntamos então: precisa-se esse espaço no nível 3?“ (FGJF 
C0032, tradução nossa). 
116 Uma segunda comunicação de Jackson para Jullian, em 28 de Novembro (FGJF C0034), dá conta de uma carta 
extraviada, de 12 de Outubro, redigida pelo escritório Americano em relação às dimensões da escadaria. Devido 
aos constates problemas na conversão de sistema de medidas (métrico-decimal a polegadas), um esboço exibindo 
as mínimas dimensões (segundo as normativas locais), ajuntou-se à carta do dia 28. 
117 “[…] Devido às dimensões do espaço disponível, recomendo que a máquina do elevador esteja localizada no 
subsolo. Nosso rascunho mostra o tamanho aproximado do quarto de máquinas, que deve ficar adjacente a um e 
outro lado do eixo. A mínima dimensão clara do transbordamento também está dada. Essa é a dimensão do nível 
do piso até a parada mais alta do elevador, na parte inferior das vigas do teto ou da laje no topo do eixo. Informação 
semelhante foi provida para o serviço de elevadores. [...] Essas dimensões dos elevadores estão baseadas em um 
elevador que possui uma porta no mesmo sentido do eixo em cada pavimento [...] É preferível a disposição de um 
elevador com portas de um lado só porque é significativamente mais econômico e precisa de menos espaço” (FLC 
J3-7-102, tradução nossa). Coincide com FLL SERT E34A, FLL SERT E35 e FGJF C0033. 
118 “Enquanto Jullian estava concentrado nas perturbações da terminação oriental da rampa, perto do elevador de 
carga, ele negligenciou o conhecimento dos problemas que pudessem existir no remate oeste, perto do elevador 
de passageiros e do ponto de acesso às rampas principais” (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 128, tradução nossa). 
Os autores também publicaram um desenho que não identificamos no acervo FLC, de 15 de dezembro: um risco 
do terceiro andar, no qual Jullian desconsiderava a inclusão de dois elevadores (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 131, 
tradução nossa).
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rior, devia se ajustar aos 10%, como nas rampas externas (FLC 31323; FLC 31329)118. Por fim, um detalhe 
das habitações em corte, identificado como a prancha n. 5707, fornecia, pela primeira vez, dimensões 
exatas, em cotas repensadas e verificadas por Le Corbusier e encaminhadas a Sert em 19 de dezembro de 

1960 (FLC 31374). Assim, encerrava-se a ação do chileno em 1960, no que tange ao VAC BOS.

Com o ano novo, ao ateliê chegou o que Jullian (apud CURTIS; SEKLER, 1978, p. 146) denominou “A 

jornada da crise”, originada pelas modificações radicais nas formas do prédio que ele mesmo desenhou e 

que buscavam resolver, sem sucesso, o sistema de circulações internas. As alterações estão documenta-

das, entre outros planos, pelas plantas dos andares primeiro e segundo, em escala 1:200 (FLC 31347)119. 

Triângulos de papel amarelo e verde, colados com fita adesiva para indicar os acessos para os estudantes 

e para o público (entrada principal), salientam o papel dos percursos na distribuição do espaço interior. 

Presumivelmente nessa mesma data, Jullian pegou uma segunda fita de papel para redesenhar os níveis 

I e II, incluindo um esboço da planta do terceiro andar (FLC 31343). A maior alteração estaria na redução 

significativa da curva do lado sul, no segundo andar, sobre a Prescott Street. Na véspera da elaboração 

dessas pranchas, ou seja, em 10 de janeiro, o chileno fez um curioso esquema da planta em sua própria 

caderneta, onde não se reconhecem as curvas do Carpenter, mas, sim, um diagrama de circulações hori-

zontais, incluindo a rampa articuladora em forma de meia cruz gamada, junto à legenda “Boston [...] o sis-

tema”. Justo por baixo desse risco, Jullian parecia imitar um daqueles exercícios de abstração de árvores 

feitos por Le Corbusier sob instrução do seu mestre, durante seus anos formativos em La Chaux-de-Fonds: 

“Boston / Le Corbusier / O pinho de L’Éplattenier” (FGJF D0180, tradução nossa; Fig. 285).

Todavia, a crise e a reformulação do projeto trouxeram frutíferos resultados, visíveis nos desenhos de 

Jullian que, em palavras do seu chefe, deviam fazer com que pessoas imaginassem que se tratavam de 

estudos de um verdadeiro arquiteto – isto é, mais técnicos (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 147). Enquanto os 

riscos de 14 de janeiro são muito esquemáticos e ilustram a supressão definitiva da curva mencionada (FLC 

31344; FLC 31345): aqueles do dia 15 fornecem uma sequência similar à elaborada com quatro dias de 

antecedência, ainda que com uma nova geometria para essa curva em quatro dos andares e com a criação 

de um jardim de esculturas no terraço do terceiro andar (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 145). O jardim é per-

ceptível nos cortes longitudinal Sul/Norte (FLC 31349) e na seção transversal Oeste/Leste (FLC 31350) e 

Leste/Oeste (FLC 31351), dessa mesma data. No dia seguinte, Jullian compararia, na planta, as silhuetas 

nova e antiga desse volume sul (FLC 31348). 

119 “Jullian cuidou das sugestões de Le Corbusier na véspera, começando, portanto, com a transferência de todas 
as funções do terceiro andar para o segundo nível. Ou seja, ele trouxe para baixo o pequeno estúdio do diretor e 
o ateliê de pintura para onde se deslocaram as rampas internas, e dispôs um jardim perto da rampa principal. No 
segundo nível, ele localizou a sala do diretor ao sul da rampa principal, para o Faculty Club, e o comprido e curvo 
estúdio bidimensional ao norte, esticado para a Quincy Street. [...] Jullian tentou, por um momento, projetá-lo por 
trás dali [...]: ele começou botando a rampa do lado norte, oposta à rampa principal, segundo a sugestão de Le 
Corbusier na véspera. Isso recriava a antiga obstrução com o elevador de carga [...]. Ao redor dessa rampa [...] 
colocava uma vedação retangular de vidro na frente e uma abertura que permitiria o acesso fácil à base da rampa 
interior principal; ao redor do fechamento, fez um terraço-jardim” (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 146, tradução nossa).
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Figura 285: Esboço da planta com referência a Le Sapin de L’Éplattenier, 
por Jullian, 1961

Fonte: FGJF D0180.

Figura 286: Carpenter Center, estudos dos brise-soleil na fachada Leste, 
1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 31194).
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A grande novidade de janeiro foi uma elevação colorida com os característicos brise-soleils da fachada 

leste (sobre a Prescott Street) e a sombra que arrojariam às 11 a.m. (FLC 31194; Fig. 286). A questão é 

novamente contemplada no dia seguinte, para o quarto andar, ainda que baseada nos períodos mais crí-

ticos de incidência solar durante o ano. Para isto, o chileno desenhou brises girados 30 graus em relação 

à linha reitora da fachada sobre a Quincy Street (FLC 31344). Paradoxalmente, o padrão repetir-se-ia do 

lado oposto do edifício120. As pesquisas continuaram no início de fevereiro, com o levantamento da fachada 

Oeste e seus ondulatoires (2 e 3 de fevereiro; FLC 31198), sobre os quais o próprio Jullian disse: 

Essa é a típica arquitetura que, [...] assim que definida sua forma, é colocada no lugar 
e reage às coisas que ficam ao redor. Assim, você aprender a corrigir as fachadas 
e todos os outros problemas do âmbito circundante. Por exemplo: aqui estamos na 
frente da fachada ocidental e, como você vê, os elementos ondulatórios começam 
a organizar as perspectivas em relação aos edifícios não laterais: abre-se quando 
precisamos da parede do edifício na frente, e fecha-se quando não (JULLIAN apud 
PETRILLI, 1999, p. 110, tradução nossa).

A questão da incidência solar ainda foi meditada no dia seguinte (4 de fevereiro), ao colaborador desen-

har, no terceiro pavimento, tanto a réplica dos brises ilustrados posteriormente (área de documentação; 

FLC 31359), quanto a curva que envolveria os ateliês (FLC 31357; com base nos riscos FLC 31358 e FLC 

31363). Mesmo assim, os brises permaneciam paralelos enquanto, na fachada sobre a Prescott Street 

(FLC 31356), haveria traves horizontais intermediárias, na sucessão vertical de janelas na esquina Nor-

te-Leste. O restante de fevereiro de 1961 foi consagrado ao completar o novo dossiê, enviado em 7 de 

março ao BET estadunidense (FLC J3-7-124121), onde ganhou o código 5911 (não confundir com o plano n. 

5911 do Livre Noir). O encaminhamento atrasou por culpa da saúde ruim dos membros da Rue de Sèvres, 

justo na semana definitiva122. 

120 “Provavelmente depois da discussão com Le Corbusier, [Jullian] fez outra versão do quarto nível com o brise-
soleil horizontal deslocado 2,26 metros, com resultados mais satisfatórios [2 e 3 de fevereiro; FLC 31355]. É como 
se (pelo menos segundo Jullian) Le Corbusier quisesse preservar as vistas sobre o Pátio, especialmente da parte 
mais alta da rampa” (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 152, tradução nossa).
121 O chileno fez uma primeira lista manuscrita em 20 de fevereiro (FLC J3-7-116; coincide com FLL SERT E35). A 
lista definitiva apareceu no caderno pessoal de Jullian (FGJF D0180), datada de 7 de março (o mesmo dia do seu 
encaminhamento via aérea, segundo o telegrama FLC J3-7-125). O pacote foi recebido em Cambridge no dia 9 de 
março, junto à seguinte mensagem do colaborador: “Envio, de avião, o ‘esqueleto’ do VAC BOS. Acredito que esses 
planos bastarão para os engenheiros fazerem os primeiros estudos. Como o senhor Le Corbusier escreveu-lhes, 
esses são rigorosamente exatos e vocês podem tomar dali as medidas que precisarem. Defini os planos, para sua 
informação, a qualidade dos elementos que constituirão a ‘pele’ do edifício; a ubiquação [sic] é exata e, em um 
próximo envio, quando o senhor Le Corbusier retornar da Índia, a natureza e medidas definitivas do quarto muro. 
Forneço para vocês as medidas básicas com as quais foram determinados os desenhos. Na horizontal, no nível 1, 
a grela que forma as vigas tem 7,75 m (entre eixos), na distância, 3,66 m entre pilares na distância menor, mais 
0,55 m que correspondem ao diâmetro de vários desses (se os pilares forem mais finos, pelo menos essa medida 
mantem-se). Como verão nos planos, estabelecemos diâmetros diferentes segundo as cargas [...]. Na vertical, 
mudamos as alturas entre lajes que lhes conferimos ultimamente. Desta vez, a rampa não chega ao nível 2, o que 
nos permite escolher a mais conveniente. Esse pé direito tem de altura 3,66 m livres, mais 0,35 m para a espessura 
da laje (incluindo o revestimento do solo). Não haverá vigas, o sistema estará conformado por pilares e lajes [...]. 
Também encaminho a rampa incompleta. Seu início será enviado para vocês assim que L-C [sic] retornar com os 
planos do planejamento territorial. Todas as canalizações (calefação, eletricidade, canais, etc.) ficarão visíveis” (FLC 
J3-7-126, tradução nossa; coincide com FLL SERT E35 e FGJF C0037).
122 Cf. carta de Le Corbusier a Sert em 27 de fevereiro de 1961 (FLL SERT E 35).
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Após seu afastamento, Jullian continuou empregando o código de cores estabelecido por Le Corbusier 

(vermelho para elementos estruturais e opacos, amarelo para superfícies de circulação vertical e azul 

para divisórias e janelas – as transparências) e incorporou brise-soleils aos níveis 1123 (fórum; FLC 31365), 

2124 e 5 (mais estúdios; FLC 31362, FLC 31361)125. O subsolo, que logicamente não possuiria proteção 

solar, foi redesenhado em 12 de fevereiro (FLC 31364). Esse grupo de desenhos também inclui planos 

oficiais, em escala 1:50: o n. 5725 – que corresponde ao corte transversal AA (FLC 31375) – e os n. 5726 

e n. 5727 – seções longitudinais BB (oeste-leste; FLC 31373) e C-C (leste-oeste; FLC 31372). Além da 

rampa e das colunas de diâmetros variados, nos cortes projeta-se uma parte dos muros curvos e finos de 

concreto, chamados pelo chileno de “pele”, que Le Corbusier criou inspirando-se nas estruturas de Nervi 

(CURTIS; SEKLER, 1978, p. 165). 

Sert recebeu o conjunto de planos em 25 de abril126 e, em francês (língua das comunicações mais 

íntimas entre eles), escreveu ao seu sócio parisiense que o projeto tinha se aprimorado muito e que já não 

existiriam problemas do tipo estrutural (FGJF C0038). No último dia de maio, e em anexo a uma carta do 

franco-suíço (FLC J3-7-142127), Jullian anunciou o encaminhamento de um novo conjunto de planos, ao qual 

não tivemos acesso. Graças à nota do chileno, sabemos que, nessa versão, suprimia-se a escada externa 

de emergência128. Na hora do processamento desse dossiê nos Estados Unidos, em junho de 1961129, solici-

tou-se maior detalhamento da fenestração, provocando uma nova charrette na Rue de Sèvres, entre 18 e 24 

de julho130, segundo os registros do Livre Noir: O plano n. 5762 (FLL SERT B97e) – planta do terraço-jardim 

(nível 5) – inclui um terceiro pórtico no lado oeste (no desenho FLC 31361 somente existiam dois) e colinas 

artificias, bem como uma claraboia sobre o quarto andar. Além disso, um pequeno risco em corte da cos-

tière131 e do corredor de manutenção, ampliado na prancha n. 5775 (FLL SERT B097m), também aplicaria 

para a porção de terraço no terceiro (prancha n. 5760) e quarto andares.

123 “Nível 1 – Nesse nível, previmos um espaço aberto afundado 1,13 m por baixo do nível do solo (mesmo patamar 
do Fórum), cota que nos servirá como base para a implantação do prédio no terreno; desse jeito ganhamos parte 
do lado no qual o desenvolvimento da rampa fica menos favorecido”. 
124 “Nível 2 – Nesse nível, a rampa se apoiará em véus, que estarão furados. Do lado oeste da sala, uma parte do 
muro se estenderá até o nível mais baixo para carregar a laje em balanço” (FLL SERT E35, tradução nossa). 
125 Uma nova versão do terceiro andar, segundo as palavras de Jullian, teria sido encaminhada: “Nível 2 – No estudo 
das três dimensões, encontramos o quarto muro Norte, eu desenhei para vocês o sentido e o lugar para o pan-de-
verre. No lado Leste da sala, previ um prolongamento até o nível mais baixo de um dos véus do quarto muro, para 
suportar uma parte da laje. Será uma ‘árvore esquisita no meio da selva de pinheiros’ conformada pelos pilares 
(LC). Também indiquei para vocês a rampa de acesso à sala de exposições. Esse plano não é definitivo [...] mas, 
de qualquer jeito, servirá para vocês determinarem, junto aos engenheiros, o peso necessário para calcular” (FLL 
SERT E35, tradução nossa). 
126 Segundo uma nova lista feita por Jullian em 26 de abril (FLC J3-7-129), entre os planos redesenhados por Sert, 
Jackson & Gourley estavam as quarto fachadas (n. 5732; n. 5733; n. 5734 e n. 5735), que o próprio Le Corbusier 
levou em uma viagem a Nova Iorque durante o mesmo mês, onde encontrar-se-ia com Sert.
127 Coincide com FGJF C0040.
128 “Veja a nossa cópia VAC BOS 5735, fachada Norte. Nós mesmos apagamos a escada de evacuação que era 
muito rígida e pedimos para vocês executarem a mesma operação sobre a folha original n. 5765, que está com 
vocês” (tradução nossa).
129 Não possuímos os planos de uma versão intermediária, produzida pelo BET estadunidense, em maio de 1961, 
cujo comprovante de envios de planos à Rue de Sèvres foi dirigido a Jullian, em 25 e 26 de maio (FLC J3-7-131; 
FLC J3-7-131).
130 Todas as pranchas dessa charrette foram publicadas por Curtis e Sekler (1978).  
131 Muro baixo ou unido a um elemento estrutural. Geralmente comporta um dispositivo que impede o escoamento 
superficial e suporta a vedação do terraço.

INGRID 
QUINTANA GUERRERO542



No desenho n. 5763, poucas modificações aconteceram para recuperar o peso visual perdido pela ram-

pa132, detalhada em escala 5 cm/m (corte transversal e composição do solo segundo o Modulor, “opus 

optimum”; FLL SERT B097f). Na mesma folha, e em um fato inédito dentro do desenvolvimento do VAC 

BOS, Jullian elaborou um corte do parapeito da rampa em escala real. Entre os outros elementos detal-

hados em julho e enviados a Cambridge em 26 desse mês133, encontram-se os polêmicos aérateurs134 

132 “A rampa ainda chega até o terceiro nível, mas o efeito visual de elevação do Estúdio Quincy perdeu-se. Para 
mitigar essa perda de altura, Jullian sugeriu cavar trincheiras de fundo plano por baixo do estúdio; assim, pelo 
menos um dos pés direitos e dos pilotis conservariam sua dignidade intelectual [...]” (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 
163-164, tradução nossa).
133 Na carta adjunta ao bordereau d’envoi dos planos, Le Corbusier escreveu a seu amigo e colega: “Séries 5719 
a 7727 e Série 5732 a 5735, escala 1:50, sobre papel decalque. Por favor, imprimir essas séries, das quais não 
possuímos traço nenhum aqui, e anexar, nas folhas, indicações úteis para os aérateurs, portas, vitrais, etc., que 
Jullian desenhou sobre cópias em decalque. [...] Cada um desses planos foi revisado e assinado por mim. A letra de 
Jullian é horrorosa, mas como vocês dois são espanhóis, você conseguirá decifrá-la [...]” (FLC J3-7-154, tradução 
nossa). Coincide com FGJF C0047 e FLL SERT E35.
134 Sert almejava trocar os mosquiteiros dos aérateurs propostos pela Rue de Sèvres por um revestimento de 
borracha, ao que Le Corbusier reagiu enfaticamente: “Criei os aérateurs para respirar e vencer, finalmente, aos 
mosquitos em qualquer latitude. [...] Criei aérateurs em Cap-Martin [sic] onde, em 10 anos, tive dois mosquitos, 
quatro mil empregados no Secretariado de Chandigarh não tiveram mosquito nenhum ao interior dos seus locais. 
[...] a tela metálica dos mosquiteiros deve ser de couro [...] e de uma malha suficientemente forte para deixar 
passar o ar, sempre interceptando os mosquitos (FLC J3-7-192; coincide com FLL SERT E35). Na carta de 30 de 
outubro de 1961, Jullian advertiria ao catalão: “O senhor suprime os mosquiteiros, Le Corbusier não concorda 
porque é uma parte essencial de sua invenção” (FLL SERT E35, tradução nossa).

Figura 287: Carpenter Center, detalhe dos aérateurs para a fachada sul, 
1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLL SERT B097j).
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(planta n. 5765; FLL SERT B097i) genéricos e aqueles concebidos especificamente para a fachada sul 

(planta n. 5765 A; FLL SERT B097j; Fig. 287). Em ambos os casos, os aérateurs estariam revestidos com 

uma lâmina de alumínio135 e os pares de vidros exteriores na laje ancorados (elevação n. 5765 C; FLL SERT 

B097k) aos brise-soleils oblíquos, que desenhou em escala real, na planta n. 5778 (FLL SERT B097n)136. 

Por fim, um corte interno pelo lobby de acesso dá conta da escada linear de dois lances que iria comuni-

car o térreo e o subsolo, disposta por fora, à direita do acesso (prancha n. 5766; FLL SERT B097l). Essa já 

aparecia no corte CC e na planta n. 5720 (prancha extraviada), ambas elaboradas pelo próprio Jullian em 

25 de fevereiro. Tanto essa escada quanto aquela da torre sobre a Quincy Street são explicadas por meio 

de um corte e de uma planta em escala 1:50, bem como mediante um detalhe, na planta, das grades e 

da ancoragem do guarda-corpo (prancha n. 5764; FLL SERT B097H). 

Com o retorno das férias de verão, em setembro de 1961, a etapa de concepção arquitetônica do 

Carpenter Center estava chegando ao seu final: nesse instante, o chileno desenhou elementos requisita-

dos no canteiro, como uma forma de madeira para o muro fechado da torre da escada (fachada oeste, 

prancha n. 5797; FLL SERT B097q). Ele também fez uma versão esquemática da planta do térreo com 

ênfase no jardim (prancha n. 5789; FLL SERT B097o/u), mais um fragmento da elevação das formas de ma-

deira para o parapeito do fosso adjacente ao lobby (mur “garden”) e um detalhe em perspectiva da banca/

contenção em concreto (ampliado por Jullian na prancha n. 5807; FLL SERT B97s). Além disso, a lâmina n. 

5789 ilustra o desenvolvimento da fachada norte, isto é, uma elevação dos ondulatoires no segundo andar 

(prancha n. 5789; FLL SERT B097p). Todos esses planos foram encaminhados a Sert em 23 de setembro 

(comprovante de envio FLC J3-7-164137). Na véspera, junto ao endereço santiaguino do seu patrício e 

também ancien da Rue de Sèvres Roberto Dávila, Jullian escreveu na sua caderneta: “Pedir [a Sert] planos 

‘construction’” (FGJF L0001, p. 1, tradução nossa). No final de outubro de 1961, aproximadamente 10 

novas pranchas foram produzidas, entre essas o redesenho da planta do térreo – baseada nas alterações 

que o franco-suíço fez do jardim, em dois riscos do dia 25 desse mês: “Garden” (n. 5807; FLL SERT B97s) 

e “Rampe Prescott Street” (n. 5806; FLL SERT B97r)138.

Nas plantas do fosso, percebe-se um “braço” justaposto à curva sobre a Quincy Street. Graças à 

prancha n. 5804 (FLL SERT B97s/t), assinada pelo chileno em 30 de outubro, entendemos que se trataria 

de uma escada de emergência externa, isenta ao volume, que iria conectar o terceiro andar com o nível da 

135 Jullian detalhou o sistema de fixação dos aérateurs (prancha n. 5961; FLL SERT B097cc/dd) em 5 de fevereiro 
de 1962.
136 “Jullian exibiu uma mão de ‘concreto de proteção’ [...] imediatamente sobre a superfície do teto, em cujo topo 
havia uma camada espessa de tufos de grama [...] Por baixo da inclinação, Jullian escreveu ‘de vez em quando um 
morro’ – uma agradável reafirmação da intenção de Le Corbusier na sua primeira contemplação do lugar, de levar 
o campo até o seu único prédio nos Estados Unidos. As colinas (algumas eventualmente propostas na frente, com 
seis pés de altura) precisavam extremar o reforço dos tetos, o que não insinuou no rascunho de Jullian” (CURTIS; 
SEKLER, 1978, p. 178, tradução nossa). 
137 Coincide com FLL SERT E35.
138 Nessa mesma data, sobre um dos planos desenhados por Krueger, e a respeito de uma pergunta desse sobre 
as cores a serem incorporadas nos painéis de madeira modificados pelos engenheiros acústicos, Jullian (apud 
CURTIS; SEKLER 1997, p. 213, tradução nossa) tinha escrito: “MUITO IMPORTANTE, ESTABELECER NOVAMENTE A 
MADEIRA COMPENSADA COMO INDICADO NA CARTA DE LE CORBUSIER”.
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rua (segundo pavimento do prédio). Não foi a única escada estudada por Jullian nessa data: as lâminas n. 

5817 e n. 5818 (FLL SERT B97s/y e FLL SERT B97s) correspondem, respetivamente, às seções definitivas 

da escadaria principal na torre, e da escada n. 3, junto ao acesso. Ainda sem muito detalhamento, incorpo-

ravam de cotas para a materialização dos peitoris. A charrette de outubro focou mais no desenvolvimento 

dos andares superiores: Guillaume traçou uma planta colorida, à mão livre (como o restante dos desenhos 

desse grupo) indicando os materiais no teto ajardinado, entre a sala do diretor e os ateliês do volume norte, 

justo por baixo da grande rampa (prancha n. 5920; FLL SERT B097z). A propósito dessa, o desenho n. 5816 

fornece os elementos necessários para sua compreensão: uma planta geral, interrompida por fragmentos 

de desenhos em uma escala mais detalhada: uma seção transversal (laje) e uma porção, na planta, do solo 

por baixo (FLL SERT B97s/x); deduzimos que se trata de esquemas em escala 1:50.

Figura 288: Carpenter Center, rampa pública e estúdios, em 2014. Fonte: a autora.

Jullian encerrou a produção de outubro de 1961 esboçando o sistema de iluminação natural e detalhando 
ambas as claraboias do toit-jardin (prancha n. 5814; FLL SERT B97s/w), bem como sua projeção sobre 
duas salas no quarto andar (prancha n. 5813; FLL SERT B97s/v) e dois esquemas da seção pelo vidro (com 
uma inclinação mínima e apenas apoiado sobre mastros de concreto). Na fachada norte, baseada no plano 
AV-19 do BET de Sert, projetou quatro janelas altas – chamadas pelo chileno de “clarestório” à altura do 
segundo andar (FLL SERT B97s). Finalmente, ele traçou uma porção da terceira planta (prancha n. 5819; 

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 545



FLL SERT B97ll), expressando que Le Corbusier decidiu não prolongar a sequência ao longo de toda a curva. 
Em 30 desse mês, Jullian redigiu uma carta manuscrita para Sert, indicando o envio das 5 plantas do VAC 
BOS e a rejeição incontestável, por parte do seu chefe, do bloco cimento para superfícies visíveis: “Como 
você vê, ele emprega placas de madeira compensada e do revestimento, em alguns lugares, dependendo 
das diferentes funções em cada local (precisar, expor, louça preta, etc.)” (FLC J3-7-441, tradução nossa139). 

Com o fim do ano 1961, praticamente concluíram-se as contribuições do ateliê da Rue de Sèvres à 
resolução técnica do Carpenter Center. Somente três registros do dossiê executivo com a assinatura do 
chileno foram datados no ano seguinte: a prancha n. 6015, com a nova disposição dos painéis carvalho de-
mandados por Krueger, em cor creme claro (FLL SERT B97nn); os detalhes do mobiliário da sala comum, no 
térreo (prancha n. 6016; FLL SERT B097ee), e um detalhe da planta desse nível, do lado da Quincy Street, 
apontando aos pilares sob a rampa – assinado por Jullian em 15 de maio de 1962 (prancha n. 5986; FLL 
SERT B97mm). Em compensação, no primeiro semestre desse ano, a troca de correios entre ele e Sert foi 
árdua, novamente por causa dos deslocamentos de Le Corbusier a Chandigarh.  

Em 5 de março, o chileno escreveu a Sert em sua língua pátria, mais uma vez, reiterando alguns dos 

acordos entre ambos os escritórios, como o uso de plástico transparente para as claraboias e a inclusão 

de uma alta porta giratória, comunicando o common room com o terraço coberto. (FLL SERT E36). Outra 

missiva, agora de 24 de abril, transmitia o deferimento de Le Corbusier para duas sugestões que o BET 

fez em 27 do mês precedente, entre essas a supressão de toda escada de emergência (FLC J3-7-266140). 

As comunicações subsequentes, de maio, possuem o mesmo tom141: Jullian apenas mencionava o código 

americano do plano e, sem nenhuma referencia aos aspectos resolvidos, notificou a aprovação do seu 

mestre. Em julho de 1962, chegou a vez de Jackson trocar correspondência com Jullian: pelo menos 8 

mensagens relativas aos materiais e acabamentos foram encaminhados pelo chileno, com destaque a um 

manuscrito de 4 páginas142, datado do dia 18, para insistir no reestabelecimento da madeira onde formula-

va-se o uso do “tempered hardcover”143. Reiterou a recusa de Le Corbusier à proposição de Sert, Jackson 

139 Coincide com FLC 30377 e FLL SERT E35. Uma carta de Le Corbusier a Sert, de 11 de janeiro de 1962, faz 
referência a esse desenho e ao seu desacordo com o caráter industrial dado pelo escritório do catalão a esses 
elementos, baseado na experiência indiana (FLC J3-7-230). Coincide com FLL SERT E34D e FLL SERT E35. Existe 
uma mesma versão desse documento, com correções à mão de Le Corbusier, em FLC J3-7-232.
140 No mesmo dossiê (FLL SERT E34D) encontra-se uma errata, comunicada pelo próprio Jullian a Sert, em 9 de 
maio (entretanto, essa carta não respondia a nenhuma das dúvidas de 21 de março). Coincide com FLC J3-7-271.
141 Carta FLC J3-7-273 de 18 de maio (recebida por Sert no dia 24), sobre o uso de “temperate hardcover” nas 
superfícies dos estúdios que imperativamente precisariam desse material por razões da acústica, bem como sobre 
a aprovação da implementação do “tectum” na sala de leitura. As cópias de todas essas cartas também estão no 
dossiê FLL SERT E34D.
142 Entre as outras mensagens de julho, inclui-se uma lista de planos para o BET americano, elaborada por Jullian 
no dia 20 (FLL SERT E34D), onde mencionam-se as pranchas seguintes: n. 6012 (“folding partition”); n. 6013 
(“brise-soleil”); n. 6014 (“poutre sous folding partition”); n. 6015 e n. 6016 (mencionados linhas acima). Os três 
primeiros planos, assinados em 19 de julho, aparecem como produção de Le Corbusier, mas, infelizmente, não 
foram encontrados em nenhum dos acervos consultados por nós. 
143 “Cada vez mais, esses enforcamentos possuem a vantagem de serem suscetíveis de deslocamento (para cada 
cortina, ao longo de um trilho para cortinas instalado no forro, ou suspensas a uma distancia específica desse forro). 
Os enforcamentos, de belas cores, podem ser violeta intenso (se a pintura segurar a duração dos tons). Dispor-
se-iam cortinas temporariamente, dependendo das fontes acidentais do ruído (os lugares fornecerão sonidos do 
metal, da madeira, das pistolas, etc). Os ‘tempered hardboard’ são de uma tristeza absoluta, enquanto as cortinas 
iluminarão o espaço […]” (FLC J3-7-292, tradução nossa). O restante da carta esclarece os materiais e as cores 
para os elevadores (verde), e para os brise-soleils da fachada Leste (madeira chapada virgem e elementos de 
concreto pintados segundo as cores indicados por Le Corbusier nos planos) e do solo, no primeiro andar (“substituir 
tijolo por bloco cimento”).
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& Gourley, apesar do canteiro estar em andamento. O primeiro sócio de Sert, que ainda não tinha recebido 

essa carta, escreveu a Jullian no dia seguinte uma mensagem que nos permite duvidar da efetividade das 

comunicações entre ambos os escritórios:

Recebemos do senhor Sert uma carta [...] falando que todas as questões abertas 
ficaram estabelecidas por você, à exceção das cores. Isso significa que deveríamos 
ter recebido correspondência sua nas últimas semanas? [...] Gostaríamos de deman-
dar-lhe cópias de todos os escritos desde essa carta [30 de maio] (FLL SERT E34D, 
tradução nossa).

A última das cominações entre ambos os escritórios data de 31 de julho: nessa, Jullian expressava a 

conformidade de Le Corbusier com a recomendação dos engenheiros sobre a criação de juntas de controle 

a dois pés do centro dos canais (CURTIS; SEKLER, 1978, p. 205), ao que o chileno acrescentou: “Seria 

uma boa lição para os estudantes de arquitetura, que entenderiam como se produzem as rupturas (pro-

duzem-se?) nas cabeças dos pilares”144. Tanto essa carta quanto o material foram recepcionados em 6 de 

agosto por Jackson (FLC J3-7-307)145, manifestando sua surpresa pela mudança de opinião não apenas 

sobre a aparência dos pilotis, mas sobre a eliminação do terrazo e dos painéis de hardcover. Paralelamente, 

Jullian se encarregou de preparar o material para a resenha do Carpenter Center que Willy Boesiger inclui-

ria no sétimo volume da Œuvre Complète (FLC J3-7-359). Anteriormente, Le Corbusier tinha advertido ao 

seu sócio que não pretendia publicar imagens desse canteiro. 

A contribuição de Jullian ao dossiê VAC BOS viu-se mais uma vez interrompida pelas férias de 

verão, em agosto de 1962, que o colaborador aproveitou para ir até Londres, onde escreveu uma men-

sagem para o mestre. Além de oferecer seus serviços como motorista na chegada do patrão – que 

nesse momento encontrava-se trabalhando no Cabanon de Roquebrune-Cap-Martin – a Paris, na missiva 

anexou a publicidade de um jornal sobre o brinquedo Lego146, comparando-o ao jogo Ville Radieuse (FLC 

E3-5-339). No seu retorno à Rue de Sèvres, o chileno encontrou a resposta de Jackson em relação à 

substituição do terrazo por bloco de cimento (aprovada por Le Corbusier) mas, em uma nova mensagem, 

insistiu na necessidade absoluta de retornar aos painéis curvos de carvalho, devido à sua incidência lu-

minosa (6 de setembro de 1962, FLC J3-7-308147). A polêmica terminou em 24 de outubro, diretamente 

da mão de Sert, que redigiu uma nota ao franco-suíço sobre a solicitude de mais informações, por parte 

144 FLC J3-7-304; coincide com FLL SERT E34D e FLL SERT E35. Uma segunda versão inclui um post-scriptum (FLC 
J3-7 306): “Pode por os seus mosaicos no nível de acesso ao público (‘3’ exposições) e deixar, do outro lado, os 
níveis ocupados pelos estudantes. Todos os revestimentos devem ser em ‘terrazzo’ [sic]”(tradução nossa).
145 Coincide com FLL SERT E34D.
146 Várias vezes sinalou-se que, embora o rigor e caráter corbusianos, a Rue de Sèvres sempre foi um lugar alegre 
porque seu chefe trabalhava como uma criança. A ideia dos jogos infantis de blocos também era usada por Jullian 
(apud PETRILLI, 1999, p. 122, tradução nossa) para descrever a natureza do ateliê, em uma analogia similar à 
da caixa de Pandora: “Era um pouco como essa coisa que as crianças têm, uma caixa gigantesca para guardar 
soldados, blocos de construção... e eu os organizava de outra maneira. A arquitetura de Le Corbusier era um pouco 
assim, o ateliê era um pouco assim, qualquer pessoa estava em capacidade de reorganizá-lo […]”.
147 Coincide com FLL SERT E34D.
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de Jullian, do mobiliário escolhido e sobre o incremento orçamentário que as últimas mudanças de opinião 

ocasionaram148 (quatro dias antes, o colaborador tinha enviado aos Estados Unidos um novo conjunto de 

planos, comprovante FLC J3-7-325). Para reduzir custos, as diretivas de Harvard decidiram que os próprios 

estudantes da GSD iriam fabricar os móveis; todavia, Sert possuía sérias dúvidas sobre o mobiliário exterior 

(bancas de concreto) que manifestou a T. Monacelli, o fornecedor dos móveis demandados por Jullian, em 

carta de 22 de outubro (FLL SERT E34D).

Embora o chileno permanecesse em contato com os empreiteiros de Cambridge por conta de pen-

dências menores depois do falecimento de Le Corbusier e até 1971, não houve, de nosso conhecimento, 

mais comunicações entre ele e o escritório de Sert, Jackson e Gourley enquanto o mestre vivia.

4.2. 
CANTEIROS PERPÉTUOS OU O COMEÇO DO CISMA

Em 1961, a relação entre Le Corbusier e Guillermo Jullian tornou-se próxima por conta da empatia entre 

eles, bem como do entusiasmo do chileno pelos assuntos do ateliê. Segundo María Eugenia Muzzo (infor-

mação verbal149), a nova condição poderia se comparar com o vínculo estreito entre um pai e seu filho: os 

contínuos presentes e convites do mestre e o cuidado que ele teve com a família de Jullian deram conta 

disso. Incluso “Madame Jullian” intercambiava correspondência com o chefe do seu marido150. Por outra 

parte, na Itália, começaram a surgir encargos para o ateliê corbusiano, que estabeleceram uma conexão 

permanente entre esse país e a Rue de Sèvres, com o chileno como protagonista. Daí sua necessidade de 

aprender a língua italiana151 e de se deslocar, cada vez com mais frequência, até o norte desse país.

148 “Todavia, a Universidade está interessada em ver o edifício decorado de maneira simples mas funcional. Decidiu-
se que a maioria das bancas de concreto e das mesas deveriam ser construídas pelos estudantes. Seria um 
exercício muito valioso para eles” (FLC J3-7-333; tradução nossa). Coincide com FLL SERT E34D.
149 María Eugenia Muzzo, em depoimento à autora, fevereiro de 2014.
150 Por exemplo, ver nota de 21 de dezembro de 1961, cumprimentando o mestre pelo natal (FLC E2-5-338). Em 24 
de dezembro, Le Corbusier (apud EARDLEY, 1975, p. 78, tradução nossa) respondeu: “Você me trouxe um pedaço 
dos Andes em um papel. Obrigado! [...]”. 
151 Um “microdicionário” Italiano-Francês foi escrito em várias páginas da sua caderneta, provavelmente por Andreini 
(FGJF L0012).
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4.2.1. 
Guarda-chuvas de metal: 

Pavilhões em Zurique e Estocolmo

A história de Jullian no desenvolvimento da “Maison d’Homme”152, como Le Corbusier batizou inicialmente, ou 

Pavilhão de Zurique (hoje Museu Heidi Weber), tem passado despercebida nos relatos da Rue de Sèvres por 

conta não apenas de sua brevidade, mas do inédito desconforto do franco-suíço em relação à participação do 

seu discípulo de Valparaíso. A proposta ZH LC (acrônimo derivado de Zürichhorn, o parque na frente da lagoa 

de Zurique, onde o prédio foi erigido), foi elencada por vários historiadores – quiçá o primeiro deles foi Sigfried 

Giedion – como “testamento de Le Corbusier”, ao se tratar de um dos seus últimos canteiros. Como no caso 

do Carpenter Center, o pavilhão materializava vários dos seus próprios axiomas, como a separação entre a 

pele do projeto e seu esqueleto (BENTON In: DUMONT, 2013, p. 159). A finalização do edifício suscitaria um 

conflito de interesses entre o próprio arquiteto, o seus colaboradores (encarregados do canteiro após a desa-

parição do mestre) e a cliente, uma galerista suíça apaixonada pela obra plástica corbusiana.
A possibilidade de construir um centro de atividades artísticas, exposições e encontros ao redor da 

produção de Le Corbusier – respondendo à ambição da Síntese Artística que o arquiteto perseguiu no advento 
da sua carreira –, começou em 1958, quando Jullian mal chegara na Europa. Heidi Weber visitou o mestre em 
agosto desse ano, no cabanon mediterrâneo, após contato com seu patrício Willy Boesiger (editor da Œuvre 
Complète). A desculpa: Jean Badovici e Eileen Gray vendiam sua vila e precisavam de um corretor mais 
eficiente do que Boesiger, responsável do negócio (DUMONT In: COHEN; AHRENBERG, 2013, p. 236). Como 
reconhecida designer de interiores e colecionista da arte, Weber possuía a potestade de organizar novas exi-
bições na Suíça e de produzir móveis em escala industrial (ela já tinha se interessado pela patente de peças 
de Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand). Embora se tratasse da sua pátria153, Le Corbusier tinha receio de 
qualquer encargo vindo desse país por conta do incidente da Sociedade das Nações. Diante da iniciativa da 
jovem, disposta a pagar altas somas de dinheiro por litografias do mestre154, ele decidiu transferir para Weber 
os direitos de produção dos seus próprios móveis e a comercialização de algumas de suas obras gráficas, que 

deviam ficar em mãos de instituições ou de pessoas que realmente admiraram sua arte.

152 “Esse nome salienta uma escolha arquitetônica, uma intenção determinante: é uma casa, um espaço doméstico, 
que foi escolhido como espaço de exposição. ‘Casa de homem’ e não ‘casa do homem’ como se escreve com 
frequência, é uma casa para um homem, um indivíduo particular e não para o homem em geral. Essa escolha reviste 
uma dimensão profundamente autobiográfica [...]” (DUMONT, 2013, p. 58, tradução nossa). Vale a pena lembrar do 
título do polémico livro de Le Corbusier, La Maison des Hommes (1943), cujo título, segundo De Jarcy (2015, p. 
222, tradução nossa) deriva das “Maison France” – “mundo fechado, rural, tradicional e familiar” – admiradas pelo 
marechal Pétain, durante o regime de Vichy (período da redação do livro).
153 Em carta a André Malraux, Le Corbusier (In: DUMONT, 2013, p. 18, tradução nossa) comentou essa questão 
a propósito do encargo de Weber: “Foi aos meus 73 anos de idade que esse país teve um primeiro gesto de 
amabilidade comigo. Tudo acaba acontecendo!”.
154 Weber possuía uma inusitada esperança no talento pictórico de Le Corbusier; talento que, segundo ele, nunca 
foi devidamente reconhecido.
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A possibilidade de construir um pavilhão para abrigar a coleção particular de Weber155 e outras exposições 

temporárias e, ao mesmo tempo, para ser a residência da agora mecenas de Le Corbusier (ela vendeu 

todos seus imóveis para financiar a causa), concretou-se em 1960. Emulava-se parcialmente a dinâmica156 

do apartamento do próprio arquiteto no Immeuble Molitor (DUMONT In: COHEN; AHRENBERG, 2013, p. 

289), um programa complexo porquanto, como apontado por Benton (In: DUMONT, 2013, p. 129, tradução 

nossa): “[...] pode parecer não bem encaixado no cânon corbusiano: é um museu sem acervo, uma casa 

sem quartos e um pavilhão sem exposição”. A proprietária da galeria Mezzanin e agora autoproclamada 

embaixadora corbusiana confessou, durante a inauguração do seu museu, em 1967, que não queria morar 

em uma casa do arquiteto, não porque não gostasse da sua obra, mas porque temia às massas de admi-

radores tocando todo dia na sua porta (WEBER apud GMÜR In: DUMONT, 2013, p. 13). É nessa hibridação 

de programas, mais do que na sua resposta formal157, que reside a densidade da proposta (CALATRAVA 

In: HEIDI WEBER MUSEUM, 2009). Além do desafio criativo por trás do curioso programa, “Corbu” ficou 

persuadido pela ótima localização do terreno, no meio de um parque público, comprado por Weber após 

batalhar com as autoridades locais.

Em maio desse ano, “Corbu” começou a “tocar o barco” do projeto ZH LC em Paris, exigindo a ação de 

Boesiger como encarregado local do canteiro (JORNOD In: HEIDI WEBER MUSEUM, 2009, p. 29). Contudo, 

foi quase dois anos após a primeira visita de Weber a Roquebrune-Cap-Martin que Le Corbusier (apud DU-

MONT, 2013, p. 17, tradução nossa) fechou uma série de 24 croquis na qual tinha trabalhado durante uma 

semana158, assinando: “Zurich Horn 5 agosto 1961, estudo final, folhas 1 à 23. Bom para ser desenhado no 

Ateliê”. Ainda que incipientes, os croquis contêm os lineamentos da proposta, o que permitiu um mínimo 

de alterações nessa depois do falecimento do mestre. Dumont (2013, p. 42-43) descreve esses riscos, 

cada um dedicado a um elemento ou questão específica, entre os quais salientamos os seguintes:

- A orientação diagonal em relação ao eixo leste e à lagoa.

- O acesso axial na fachada sul.

- A presença de uma rampa interna (croquis n. 13), única separação por enquanto entre 

a zona de moradia e a de exposições. 

155 “O desejo [de Weber] era construir um espaço dedicado ao trabalho de Le Corbusier que permitisse exibir sua 
obra em vários gêneros diferentes – escultural, arquitetônica, mobiliário, tapeçarias, mas também o planejamento 
urbano e os seus livros – e que, em geral, fosse uma estrutura para promulgar e divulgar seu pensamento” 
(DUMONT In: COHEN; AHRENBERG, 2013, p. 288, tradução nossa).
156 “[…] Le Corbusier sempre foi crítico em relação à escala desmensurada das grandes salas dos museus e 
tinha promulgado uma aproximação ao espaço expositivo na escala doméstica [...] a impossibilidade de prever os 
desenvolvimentos futuros, exigindo ao arquiteto um projeto baseado na adaptabilidade e na capacidade de resposta 
às exigências e às demandas ainda não requisitadas” (CALATRAVA, 2010, p. 156, tradução nossa). A esse respeito, 
Benton (In: DUMONT, 2013, p. 138, tradução nossa) acrescenta: “Devemos entender o componente ‘casa’ do 
Pavilhão de Zurique em ambos os sentidos: uma demonstração de arquitetura tanto como disciplina autônoma, 
quanto como uma metáfora do ‘Espaço Inefável’”. 
157 “Seria um casca vazia, pronta e à disposição do usuário” (DUMONT In: COHEN; AHRENBERG, 2013, p. 288, 
tradução nossa).
158 Cf. CCA DR 1983: 0038-105: 001.
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- O uso de dois “guarda-chuvas” de lâmina metálica, na cobertura, modulada por uma 

grelha de 2,26 x 2,26 m159.

O guarda-chuva foi o ponto de partida da concepção do pavilhão160, obedecendo a questões climáticas161. 

Pareceria um paradoxo que, justamente na Suíça, Le Corbusier pensasse em uma estrutura metálica, a ser 

montada em seco, garantindo a sua eventual ampliação e, possivelmente, sua reprodução em outros lo-

cais. Lembre-se que esse foi um antigo tema de pesquisa na trajetória corbusiana; um sistema construtivo 

que começou a investigar em Lieja, mas que, com certeza, atingiu sua maior sofisticação no “Projet B” para 

o pavilhão da Synthèse des Arts na Porte Maillot (em cuja concepção participaram Serralta e Salmona). 

A flexibilidade nos espaços expositivos, desmontáveis ou ampliáveis para novas mostras ou a renovação 

das existentes, foi o grande aporte daquela proposta nesse momento, vinculado à ideia de construção 

efêmera e leve. No processo do ZH LC, previam-se inúmeras juntas entre os elementos, ancoradas com 

parafusos (BENTON In: DUMONT, 2013, p. 131). Outro antecedente a ser levado em conta é o Brevet 226 

x 226 x 226, sistema de construção metálica alveolar que tem suas origens precisamente em Roquebru-

ne-Cap-Martin, no projeto das casas Roq e Rob162. Segundo Oubrerie (2014, p: 36), o próprio pavilhão é 

uma tentativa corbusiana de provar a eficácia da sua patente. Para isso, apelou ao engenheiro Jean Prouvé 

que, por sua vez, delegou a missão a Louis Fruitet163, um dos membros da sua equipe.

A partir dos rascunhos do franco-suíço, Jullian iniciou a elaboração da primeira série de desenhos 

para o projeto, com dedicação de 164 horas em setembro de 1961, segundo as Fiches Horaires. Um plano 

de massas em escala 1:200, datado no dia 26 desse mês (prancha n. 5799; FLC K 2-15-1), exibe o pavilhão 

composto por dois corpos defasados e girado 45 graus em relação ao limite da parcela164 (nos croquis de 

Cap-Martin, ambas as assas estavam inscritas em um único retângulo). Provavelmente nesse mesmo dia, 

159 Em relação novamente ao PM Ex50, Dumont (In: COHEN; AHRENBERG, 2013, p. 293, tradução nossa) disse: 
“Le Corbusier reusou o mesmo conceito de uma estrutura monumental para a cobertura [...] mas repensou 
completamente a parte baixa do esquema: a estrutura secundária por baixo do teto. Nessa evolução, o duplo 
guarda-chuva metálico soldado ficou, bem como a promenade elevada na plataforma, com seu ritmo de rotação 
invertida”.  
160 “Le Corbusier atribuía uma importância especial à cobertura, até o ponto de começar, literalmente, em Zurique ’a 
casa pelo telhado’. […] É uma peça autônoma, quase escultórica, que resguarda o prédio da chuva e da intempérie, 
mas, ao mesmo tempo, que se separa do teto, permitindo a aparição, por baixo, não da tradicional água-furtada, 
mas de um novo espaço intermediário entre o dentro e o fora, um verdadeiro terraço, anulando, dessa maneira, a 
típica incompatibilidade entre esse e o teto inclinado” (CALATRAVA, 2010, p. 150, tradução nossa). 
161 “[…] Era uma nova tentativa de Le Corbusier para dominar os elementos climáticos pelos meios naturais, sem 
recorrer inutilmente à ventilação mecânica […]. Na prática, considerando os limites técnicos da época, a maioria 
dessas soluções não funcionaram como esperado [...]” (BENTON In: DUMMONT, 2013, p. 133, tradução nossa). 
162 “Um primeiro desenho, estudos volumétricos datados de Janeiro 1, ilustram a disposição para a construção 
modular, com notas em referência às ‘células de volumes habitáveis’, à patente do sistema 226 x 226 x 226 e o 
seu artigo ‘L’architecture et l’esprit mathématique’, publicado em 1948" (DUMONT In: COHEN; AHRENBERG, 2013, 
p. 293, tradução nossa).
163 “[...] a estrutura enxergada para Lieja revelava uma lógica construtiva diferente: a montagem de vigas [...] para 
sustentar uma tela estendida [...] se a utilização de cabos tensionados para estabilizar os guarda-chuvas previa-
se durante às primeiras reuniões com Louis Fruitet para o Pavilhão de Zurique, foi rapidamente desconsiderada” 
(DUMONT, 2013, p. 293, tradução nossa).
164 É estranho que o plano de massas possua essa data e não a 12 de dezembro de 1961, enquanto o partido 
corresponde ao projeto nessa data. Isto evidencia-se, principalmente, pelo volume da rampa: “Um volume 
retangular alongado sobressai do conjunto: tratar-se-ia da rampa, como articulação não apenas entre ambos os 
corpos do pavilhão, mas entre esses e a cobertura, viabilizando a existência de um elemento estrutural central” 
(DUMONT, 2013, p. 57, tradução nossa).
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Jullian fez, à régua, o primeiro corte longitudinal para a proposta (FLC 21115), expressando o perfil inver-
tido – côncavo e convexo – de ambos os quadrados que configuram o teto inclinado. Uma primeira apro-
ximação ao perfil das vigas superiores apareceu esboçada na caderneta de Jullian FGJF L0037 (p. 21), de 
20 de setembro, em uma sequência que parecia mais com o corte do teto no pavilhão da Porte Maillot; de 
fato, ao lado do risco, o colaborador escreveu: “Porte Maillot = l - 15 m; Zurichhorn > l – 12 m”165. Jullian 
repetiu esse corte em escala 1:50, em 27 de setembro (CCA DR 1993: 0138: 078), ainda que de maneira 
muito mais esquemática: os apoios verticais aparecem não como elementos maciços, mas como simples 
linhas em cor azul. Duas coisas chamam a atenção nessa elevação: a palavra “ouvert” (aberto), justo por 
baixo do guarda-chuva, indicando o desprendimento da cobertura por cima da zona de habitação166), e as 

cotas das alturas meias (2,26 m nos dois níveis) e da espessura da laje intermediária (30 cm). 

Figura 289: Pavilhão Weber, esboço, rampa pública e estúdios, 1961. Fonte: Guillermo Jullian (CCA DR 1993: 0138: 079).

O chileno traçou uma seção transversal de caraterísticas similares, cortando o guarda-chuva côncavo e, no 
fundo, projetando o teto convexo. Mais três croquis assinados por ele possuem data de 27 de setembro: o 
primeiro, a fachada sul (ou seja aquela onde a “Maison d’Homme” enfrentar-se-ia à lagoa), descreve com 
clareza a situação de ambos os guarda-chuvas, sustentados cada um pelo elemento central, e o prisma 
opaco da escada que os religaria (CCA DR 1993: 0138: 079; Fig. 289). Por fim, duas primeiras tentativas 
de plantas (térreo e nível 2), também em escala 1:50, lançam mão do tradicional código de cores. Nos 
rabiscos, percebe-se a rampa integrada ao espaço interno, colada ao limite sul do pavilhão. No segundo 
pavimento, apenas a metade da superfície da asa ocidental seria ocupada, gerando um vazio sobre o té-

rreo, na sala de exibições (CCA DR 1993: 0138: 077).   

165 Dumont (2013, p. 57) refere-se a esse elemento como uma das manifestações da natureza dialética na 
composição corbusiana e lança uma analogia entre sua silhueta e o diagrama da jornada solar de 24 horas.
166 “Os dois elementos não se tocam. Cada um se afirma como entidade diferenciada, respondendo às suas próprias 
regras. O teto é o símbolo do lugar de exposição. O corpo da moradia que se desliza por baixo é um dos objetos 
expostos [...] salienta o valor demonstrativo da construção, ao mesmo tempo lugar, objeto e signo de exposição” 
(DUMONT, 2013, p. 56, tradução nossa).
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Figura 290: Pavilhão Weber, rascunho para Jullian da perspectiva externa 
do prédio, 1961.

Fonte: Le Corbusier (CCA DR 1993: 0138: 004).

Figura 291: Pavilhão Weber, riscos de Jullian na planta e na elevação, 
cálculos, 1961.

Fonte: FGJF L0037, p. 31.
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No dia 4 de outubro (mês que registra 129 horas de trabalho do chileno para esse dossiê nas Fiches 

Horaires), Le Corbusier entregou um novo esquema a Jullian; uma perspectiva exterior de ambos os guar-

da-chuvas, para o estudo de uma estrutura de concreto (CCA DR 1993: 0138: 004; Fig. 290). Para Dumont 

(2013, p. 56), aquilo pretendia criar uma independência formal em relação ao restante da composição e, 

ao mesmo tempo, evocar sua ancoragem à terra. A caderneta de Guillaume, nessa mesma data, apresenta 

diagramas de esforços, transformados quatro dias mais tarde em esquemas do guarda-chuva, na planta 

e na elevação (FGJF L0037, p. 31; Fig. 291). Na página seguinte, Jullian meditou no conjunto inteiro: um 

risco da planta exibe um volume alongado por fora da área coberta pelo guarda-chuva, no lado norte do 

prédio e perpendicular ao mesmo; um volume destinado à rampa167. Os estudos desdobram na elaboração 

do primeiro esquema que conhecemos da fachada norte em escala 1:50, intitulada “Possibilité N” (CCA 

DR 1993: 0138: 079). A estrutura tornar-se-ia muito mais robusta e, em lugar de dobraduras, as cobertas 

estariam constituídas por lajes maciças de seção triangular. As vedações do térreo e do mezanino seriam 

mais compactas e, em geral, o prédio ficaria mais alto, antecipando a aparição de um terceiro nível, ou 

melhor, a disponibilização do toit-jardin.

Semanas mais tarde, em 20 de novembro168, e por uma razão desconhecida, Jullian encaminhou uma 

missiva ao seu patrão (nesse momento em Chandigarh) onde, além de comentar que trabalhava nos 

dossiês de Bagdá e Zurique, apresentava suas desculpas pelo “momento ruim que o senhor passou na 

hora da sua partida” (FLC E2-5-343, tradução nossa)169. O avesso dessa carta revela que se tratou de 

uma das sete missivas escolhidas por Le Corbusier durante 1961 para análise grafológica posterior, junto 

a candidaturas desconsideradas.

De volta às fachadas N, essas foram a base para a realização do primeiro dossiê permis de cons-

truire, em escala 1:50, assinado em 12 de dezembro170 por Jullian. Uma versão colorida desses planos 

foi publicada no volume n. VII da Œuvre Complète (LE CORBUSIER, 1965, p. 22-31). O chileno focou na 

concepção interna dos espaços de habitação e no seu mobiliário, representados nas plantas. Desta vez 

o programa dividir-se-ia entre a moradia, ao leste (batizada como “corps de logis”; DUMONT, 2013, p. 

56) e um estúdio do lado oeste, com locais técnicos anexos, garantindo seu funcionamento simultâneo 

como sala de exposições171 (DUMONT, 2013, p. 45). A residência de Weber contaria com um vestiário, 

167 Na pasta FGJF D00203 existe uma série de cinco desenhos em papel de decalque, com uma planta similar a 
esse esquema do ZH LC, a julgar pela nova disposição da rampa. Em alguns dos riscos, o programa aparece contido 
por um único volume quadrado. Além de suas cores, os rascunhos chamam a atenção pela subtração de recortes 
no papel, indicando uma possível exploração, por parte de Jullian, da disposição dos vazios internos da estrutura.
168 Trata-se do único registro que encontramos da participação de Jullian no projeto ZH LC nesse mês. Porém, nas 
Fiches Horaires, aparecem registradas 118 horas, enquanto o Livre Noir descreve um plano “Parapluie” (prancha n. 
5803) desenhado em 19 de novembro de 1961.
169 Coincide com FGJF C0048.
170 Nesse mês, ele dedicou ao redor de 139 horas de trabalho ao Pavilhão.
171 Com relação à solução definitiva da sala de exposições, Benton (In: DUMMONT, 2013, p. 146) é crítico do 
partido adotado pelo arquiteto: “Na sequência, Le Corbusier teve várias oportunidades de conceber exposições 
de pintura e museus de arte, mas nunca chegou a revelar o desafio constante de fazer coabitar os valores da 
arquitetura com aqueles da pintura, em um mesmo espaço. Então, não é por acaso que o espaço principal de 
exposições do LCZH [sic] fique no subsolo”.
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salão e cozinha, no térreo (prancha n. 5941; FLC 21078); no primeiro andar (nível 2, prancha n. 5942; FLC 

21079), com os quartos da proprietária, do seu filho e do caseiro e, no nível 3, com a chegada da rampa 

e uma escada interna, solta e comunicando o terraço coberto (prancha n. 5943; FLC 5943A e B). Esse 

ficaria na asa leste do prédio, à maneira do barsati indiano que o franco-suíço projetou no Raj Bahvan 

(DUMONT In: COHEN; AHRENBERG, 2013, p. 296). Na última prancha, percebem-se as claraboias sobre 

as habitações nobres.  

Figura 292: Prancha n. 5949, Pavilhão Weber, fachada leste, 1961. Fonte: Guillermo Jullian (FLC 21086A).

Na seção transversal Sul-Norte, identifica-se um área exterior de altura dupla, também denominada como 

“terrasse”, sob a cobertura do guarda-chuva, (prancha n. 5946; FLC 21083): um área de prolongação das 

atividades internas e de transição para o parque, do lado do edifício (CALATRAVA, 2010, p. 154, tradução 

nossa). A estratégia foi antecipada pelos primeiros riscos, na planta, de Le Corbusier. Tanto essa seção 

quanto a norte-sul (prancha n. 5945; FLC 21082), cortam o pavilhão pela rampa. A produção de Jullian em 

dezembro encerrou com a execução das fachadas laterais – leste (prancha n. 5949; FLC 21086A e B; Fig. 

292) e oeste (prancha n. 5950; FLC 21087A e B) – diferenciadas pelos lances superiores da rampa, ao ar 

livre (o desenho exibe as típicas figuras humanas criadas por Jullian). Outras mudanças evidentes nessas 

elevações e na maquete (formalmente registrada no Livre Noir), estariam nos dois quadrados que consti-

tuem o teto – agora colados entre si, propiciando o acesso da luz zenital nas habitações (corte longitudinal, 
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prancha n. 5944; FLC 21081) – e a inclusão de ondulatoires nas fachadas norte (prancha n. 5947; FLC 

21084) e sul (prancha n. 5948; FLC 21085A e B). Na nota descritiva que Le Corbusier enviou a Boesiger, 

junto aos planos, Le Corbusier advertiu que o projeto ficava aberto a modificações e mencionou a imple-

mentação dos muros neutralizadores172, principalmente no térreo. Seria a primeira vez que Le Corbusier 

materializaria o sistema que concebeu em 1914 (LE CORBUSIER apud DUMONT, 2013, p. 46).

Vários foram os motivos para Le Corbusier desconsiderar a alternativa estudada por Jullian e retor-

nar à estrutura metálica. Em primeiro lugar, a vontade de Weber de construir o prédio em metal e assumir 

o desafio da implantação do Brevet (JORNOD In: HEIDI WEBER MUSEUM, 2009, p. 27), o qual garantiria 

a rápida entrega da obra (informação verbal173). Por sua vez, Benton (In: DUMONT, 2013, p. 132) salienta 

o espírito diferenciado que devia animar uma construção em metal e montável em seco: Le Corbusier não 

ficou satisfeito com as fachadas de concreto projetadas pelo chileno em dezembro de 1960, pois criavam 

uma contradição: no seu parecer, cada projeto era potencialmente um tipo a ser reproduzido em grande 

quantidade e os pavilhões de exposições deveriam materializar essa condição.

Além do registro de horas de trabalho para o ZH LC em janeiro, fevereiro, março e abril de 1962174, não exis-

tem mais pistas de Jullian no processo da “Maison d’Homme” entre a entrega do permis de construire e 

13 de novembro de 1964. Esse dia, Le Corbusier elaborou um croquis em elevação dos painéis na fachada 

do pavilhão, junto à legenda “Jullian preparar as perguntas” (FLC 21132E, tradução nossa). Essas enquetes 

tinham a ver com os painéis coloridos em lâminas de metal e Neopreno nas juntas – plaque émail –, en-

carregadas pelo arquiteto a Prouvé em colaboração com o esmaltador Jean Martin, também responsável 

pelos esmaltes nas portas de Ronchamp e da Assembleia de Chandigarh (DUMONT In: COHEN; AHREN-

BERG, 2013, p. 296). Mais abstratos do que os seus predecessores (o motivo de cada uma das placas iria 

ser monocromático e uniforme), os painéis de Zurique seriam a melhor amostra arquitetônica do “teclado 

de cores” Salubra 2, contrastando com a calidez dos tons empregados nas paredes internas. Esse mes-

mo dia, o chileno traçou a fachada longitudinal, com base nos desenhos de 19 de outubro de 1961 (FLC 

21119). Indicava-se a alternância entre esses painéis de 2,38 x 2,26 m e os panos de vidro (em azul). 

Antes do fim desse ano, a coordenação do projeto passou às mãos de José Oubrerie, enquanto Boe-

siger encarregou-se da supervisão da fundição da plataforma, anterior à aprovação da licença de 

construção por parte das autoridades de Zurique. Finalmente, em julho de 1965, semanas antes do 

seu falecimento, Le Corbusier aprovou o dossiê definitivo de execução do guarda-chuva (REBUTATO; 

TAVÈS, In: DUMMONT, 2013, p. 159).

172 Le Corbusier pensava implementar esse sistema de isolamento térmico (dependendo da estação), ar quente 
ou frio seria distribuído entre duas lâminas de vidro, evitando também a condensação do ar nas janelas durante o 
inverno. 
173 Oubrerie, em depoimento à autora, 14 de outubro de 2014.
174 Segundo as Fiches Horaires, Jullian trabalhou 164 horas em janeiro, 86 em fevereiro, 24 em março e 1 em abril.
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Assim que informada da morte de Le Corbusier, em 1965, Heidi Weber contatou a Jullian para dar continui-

dade ao canteiro, promovendo uma intensa troca de correspondência entre ambos, e como com Prouvé, 

Maurice Besset e André Wogenscky – de volta à cena corbusiana como conselheiro da FLC, desde feve-

reiro e até abril do ano seguinte175. Contudo, vários motivos – impossibilidade de chegarem a um acordo 

econômico; discordância de Weber em retornar à estrutura de concreto (informação verbal176) – fizeram 

com que Tavès e Robert Rebutato fossem os escolhidos para cuidar dos trabalhos, indicados pelo arquite-

to francês Jean Petit e mediante vários deslocamentos à Suíça (HEIDI WEBER MUSEUM, 2009, p. 233). 

Por sua vez, Boesiger negou-se abertamente à vistoria da obra por parte de uma mulher, pelo qual Weber 

assumiu a chefia da construção. Isso desatou uma polêmica internacional, não somente pela estética do 

projeto (GMÜR In: DUMONT, 2013, p. 19), mas pela duvidosa autoria corbusiana. O debate encerrou-se 

após o parecer de uma comissão julgadora integrada, entre outros, por Lucio Costa: a Casa de Homem, 

sem dúvida nenhuma, é um genuíno “Le Corbusier”.

Um Palácio em Estocolmo

Um encargo de caraterísticas muito similares às do Pavilhão de Zurique chegou quase ao mesmo tempo 

à Rue de Sèvres177: o Palácio de Exposições Ahrenberg (sobrenome do seu mecenas178), apelidado pelo 

chileno como o “irmão mais novo do ZH LC” (FGJF D0045), que iria ser erigido em Estocolmo. No ver-

bete desse projeto para o volume n. VII da Œuvre Complète (LE CORBUSIER, 1965, p. 172), o mestre 

narrava com relativa modéstia:

Um senhor inteligente [...], o Sr. Theodor Ahrenberg, teve a iniciativa de fazer com que 
sua cidade, Estocolmo, voltasse a ser frequentada categoricamente pelas forças da 
vanguarda. Ele escolheu os nomes de três criadores plásticos: Picasso, Matisse, Le 
Corbusier (juro que não tive nada a ver nessa escolha)179. Nunca antes tinha encontrado 
o promotor. Pediu-me, além disso, estabelecer o plano de um prédio a ser erigido sobre 

175 Cf. FLC I3-17-123/143/146/149/152/153/154/155/163/164.
176 Alain Tavès, em depoimento à autora, 20 de fevereiro de 2014.
177 O Museu Weber também inspirou a concepção do Museu da cidade de Chandigarh, projetado por arquitetos 
locais após a morte de Le Corbusier.
178 Theodor Ahrenberg (1912-1989) foi um homem de negócios sueco e colecionista de arte moderna a partir de 
1940. Graças à galerista Agnès Widlung entrou em contato com Le Corbusier. O projeto do Palácio de Exposições 
em Estocolmo foi abandonado por conta do confisco do acervo por parte do Governo Socialista da Suécia, após 
problemas fiscais (JENGER, 2002, p. 270). Não confundir com Walter Arenberg, promotor californiano do Museu de 
Crescimento Ilimitado, na década de 1930.
179 Na contramão do depoimento do arquiteto, Dumont (2007, p. 84-85, tradução nossa) afirma: “Em 12 de setembro 
de 1958 [...] Le Corbusier foi indicado com a prestigiosa medalha Litteris et Artibus pelo rei Gustavo VI Adolfo da 
Suécia [...] o colecionista sueco Theodor Ahrenberg sugeriu uma comanda privada – a construção de um museu 
para o seu acervo de obras de Matisse, Picasso, Braque e Chagall [...]. Sua coleção mudava constantemente [...]. 
Na proposta de Ahrenberg, Le Corbusier viu uma oportunidade para mostrar a sua própria obra plástica junto a 
grandes mestres como Picasso e Matisse. Assim interpretou o resumo que lhe apresentou: três quartos largos de 
altura dupla, um terceiro quarto consagrado à sua própria obra e uma sala adicional para exposições temporárias. 
As condições que impôs a Ahrenberg eram unívocas: Ahrenberg tinha que comprar as obras – pinturas; desenhos; 
tapeçarias; e Le Corbusier não começaria a trabalhar antes do colecionista fazer isso. [...] Embora as notas iniciais 
do arquiteto reflitam a noção de uma ’villa-museu’ é claro que a única essência do programa era a exibição”.
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a água, na frente do cais, ligado à terra por uma passarela. À cada um dos três artistas, 
foi dirigida uma sala particular, concebida arquitetonicamente para oferecer variados 
recursos como muros, tetos, telas móveis. Em síntese, a realização forneceu um meio 
até aqui desconhecido de manifestar a arte de cada um dos três artistas. O leitor, ao ler 
esse plano, entenderá o que significa expor à escala humana.

Embora se fale em escala humana e se trate de um programa muito parecido com o do ZH LC e o PM 
Ex50, sob responsabilidade de Serralta, ao interior do pavilhão Ahrenberg Le Corbusier não lançou mão 
nem da grelha de 2,26 x 2,26 m (nem, consequentemente, do Brevet), nem do Modulor como ferramenta 
compositiva. A participação pontual de Jullian no dossiê ST Ar aconteceu em 22 de fevereiro de 1961180: 
ele desenhou os planos n. 5965 (FLC 25047A/B/C); n. 5966 (FLC 25048A e B) n. 5967, respetivamente 
dedicados à planta, à elevação e ao corte da proposta, reproduzindo a cobertura em guarda-chuva do pa-
vilhão Weber (DUMONT, 2013, p. 47). A expressão de uma das duas versões dessas pranchas – superfí-
cies coloridas com papel e não com lápis – antecipava as técnicas de representação usadas para projetos 
concebidos na Itália (Rho, Veneza). Segundo Jullian (FGJF D0045), cada uma das cores corresponde a 
um dos pintores prestigiados no pavilhão. No rótulo de uma das cópias das elevações do Ahrenberg (n. 
5966), o acrônimo ST Ar é barrado e substituído pelo nome Zurichhorn. Por sinal, segundo Dumont (2013, 
p. 48), vários documentos, como o Carnet S66 (In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 4, p. 859), são válidos para 

ambos os projetos.

Figura 293: Pavilhão Ahrenberg, rascunho das duas plantas e do corte 
transversal, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 25067).

180 Segundo as Fiches Horaires, houve mais dois períodos, não comprovados, de trabalho do chileno no dossiê: 
exatamente um ano depois: em fevereiro (86 horas) e maio (3 horas) de 1962.

No caso sueco, a passarela/rampa obedece a uma exigência do cliente – comunicar o visitante com a es-
trutura metálica, elevada sobre a água (em Zurique, o projeto se instala na frente da lagoa) – mais do que 
à vontade de criar um elemento escultórico. Apenas uma prancha feita por Jullian (não datada, FLC 25067; 
Fig. 293), evidencia a vinculação da rampa de acesso ao sistema de circulação interna no prédio, que iria 
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introduzir e acompanhar o percurso do espectador em um nível por cima das salas dedicadas a Picasso e à 
própria obra de Le Corbusier (o acesso ao prédio acontecia pelo andar n. 2, de exposições temporárias). O 
roteiro concluiria na rampa interna para o nível inferior, resolvida em dois lances. Tanto esse esquema ex-
positivo, quanto as pregas no teto e o uso de cores nos painéis, eram estratégias introduzidas pelo pavilhão 
Weber e reeditadas em Estocolmo. No entanto, os painéis iriam ser retangulares (113 x 223 cm), e dois 
deles configurariam um quadrado (DUMONT, 2013, p. 48), orientados de maneira horizontal ou vertical. A 
alternância entre esses retângulos esmaltados e os panos de vidro, principalmente no nível n. 2, garantiria 
a luminosidade interna das salas.

Contrário ao seu predecessor, o projeto não viu a luz do dia devido aos problemas de Ahrenberg com 
a instituição arrecadadora de impostos na Suécia, que não apenas vendeu a coleção de arte em leilão, 
como obrigou sua família a partir rumo a Genebra.

4.2.2. 
Possíveis colaborações: 

Firminy e um apartamento parisiense

Figura 294: Tavès, Oubrerie, Andreini e Jullian com maquete da igreja de 
Saint-Pierre em Firminy, c.a. 1961.

Fonte: publicada por (OUBRERIE; BURRIEL, 2014, p. 15)
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Em 10 de maio 1961, Le Corbusier redigiu uma nota à atenção de Jullian com relação à continuidade do 
planejamento para o novo bairro Firminy-Vert, na periferia de Saint-Étienne: “Marquei em 24 de maio com 
Claudius-Petit para a Igreja de Firminy-Vert. O projeto deve ficar pronto em 20 de junho. Fale-me em horário 
de expediente” (FLC U1-19-13, tradução nossa). Sabe-se que o dossiê EG FIR, cuidado por Oubrerie desde 
1961, foi encarregado com um ano de antecedência pelo Comité Paroissial de Firminy (sob a direção do 
abade Tardy) e por Eugène Claudius-Petit181. Mas esse antigo colaborador da Rue de Sèvres e sócio de 
Jullian negou a possível contribuição do chileno durante a existência do ateliê corbusiano (informação 
verbal182). Por sua vez, Rebutato (informação verbal183) disse que os planos elaborados por Jullian existem, 
mas não foram registrados no Livre Noir, ficando sob custódia do BET de Présenté (o chileno inclusive 
esteve presente na colocação da primeira pedra do conjunto). Isso corroboraria a informação registrada 
nas Fiches Horaires, com três horas em janeiro e 4 em maio de 1962 (os primeiros croquis datam de junho 
de 1961). O mistério acrescenta-se ao identificarmos 7 entradas de planos ainda não encontrados, com a 
firma “J. O.” (Jullian/Oubrerie184), sem data, mas provavelmente registradas entre 27 e 29 de abril de 1961, 
considerando as assinaturas imediatamente anteriores e posteriores. Trata-se dos níveis 18, 19 e 20 na 
MAT FIRMINY (a maternelle ou creche da unidade habitacional), em escala 1:100, bem como das suas 
elevações (cortes longitudinal e transversal; fachadas leste e oeste).

Existe outro projeto corbusiano, a reforma de um apartamento duplex, no qual Jullian contribuiu em 24 de 
janeiro de 1963. Embora desta vez exista um plano verificando a participação do chileno (collage de estudo da 
planta em escala 5 cm/1 m; FLC 30155; Fig. 295), o próprio projeto resulta tão misterioso quanto a contribuição 
mencionada, pois não aparece nem na lista oficial de obras publicada pela FLC, nem na Œuvre Complète.

181 Após da morte do franco-suíço, Oubrerie lutou diante de promotores, das autoridades locais e da própria 
Fondation Le Corbusier para garantir as condições e recursos necessários para a execução da igreja, finalmente 
inaugurada em 2006. Cf. EARDLEY, Anthony. Le Corbusier’s Firminy Church. New York: Institute for Architecture 
and Urban Studies; Rizzoli International Publications, 1981.
182 Oubrerie, em depoimento à autora, 14 de outubro de 2014.
183 Rebutato, em depoimento à autora, 9 de março de 2014.
184 Existem desenhos da igreja de Saint Pierre, elaborados muito tempo depois da morte de Le Corbusier por Andrés 
Larraín, no Ateliê Jullian, em parceria com o escritório de Oubrerie, em 1979 (FLC 32250).

Figura 295: Reforma de um apartamento, collage da planta, 1963. Fonte: Guillermo Jullian (FLC 30155).
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4.2.3. 
Olivetti: a usina verde

Roberto Olivetti, à cabeça da firma homônima italiana de componentes eletrônicos, pediu a Le Corbusier 
projetar um complexo a ser erigido em Rho, pequena cidade lombarda à beira da estrada que liga Torino e 
Milão. O primeiro contato entre o franco-suíço e a família Olivetti aconteceu com décadas de antecedên-
cia, em fevereiro de 1935, quando o arquiteto tentava obter o encargo da Cidade Industrial que, além das 
instalações da usina, iria conter habitações para seus trabalhadores (finalmente concebido pelos arquite-
tos modernistas Gino Pollini e Luigi Figini, não em Rho, mas em Ivrea – cidade natal do proprietário – entre 
1940 e 1942.  BODEI, 2010, p. 26). Adriano Olivetti, pai de Roberto e nesse momento diretor da sociedade, 
recusou aquele oferecimento de Le Corbusier185, não apenas devido às propostas desses autores, mas por 

ainda carecer de autorização para sua construção (BODEI, 2010, p. 27)186. 
Desde sua experiência no Pavilhão Phillips, o franco-suíço sentiu atração pelas novas tecnologias e 

tentava, a qualquer custo, estar à vanguarda das últimas inovações no campo da eletrônica, como a aparição 
dos primeiros computadores no mundo que, no contexto italiano, suscitou a constituição de uma equipe de 
pesquisa, liderada por Olivetti em parceria com o Consiglio Nazionale delle Ricerche e o Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, em 1954. Esse fato evidenciou a necessidade de expansão da fábrica e viabilizou um novo 
contato entre Adriano Olivetti e Le Corbusier, desta vez via Jean Petit, próximo do empresário italiano, logo 
principal interlocutor entre Ivrea e Paris e posterior editor do franco-suíço (BODEI, 2010, p. 33-34). Olivetti 
sentia-se em dívida com “Corbu”, cujas ideias visionárias inspiraram a fábrica construída por Pollini e Figini187 
e por isso decidiu lhe confiar a concepção da sede na periferia milanesa. Paradoxalmente, foi por causa do 
falecimento do empresário italiano que Petit demandou a Le Corbusier redigir algumas linhas sobre Adriano 

Olivetti, para sua publicação em uma revista local, em 14 de março de 1960 (FLC U3-9-1).
Em sua caderneta de dezembro de 1960, a S66 (In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 4, p. 15), Le Corbusier 

considerava a conformação de sua equipe para o Centro de Cálculos Eletrônicos Olivetti: Tavès, Oubrerie e 
Jullian. Segundo o primeiro colaborador (apud BODEI, 2010, p. 3), Le Corbusier gostava da capacidade do 
chileno para transformar os riscos incipientes em projetos, demonstrada no desenvolvimento do Carpenter 
Center. A missão desse colaborador para o dossiê começou com pouco mais de um mês de antecedência 
à primeira apresentação da proposta (7 de março, segundo o calendário que Jullian costumava elaborar 

185 Haveria um terceiro motivo para Olivetti recusar o oferecimento de Le Corbusier, isto é, a sua desaprovação por 
parte de Mussolini por causa dos grandes projetos que revestiram Le Corbusier com fama de comunista (DE JARCY, 
2015, p. 143).
186 O mestre tentaria uma última e infrutuosa estratégia para se envolver no projeto de Ivrea, ao propor seu nome 
como consultor “anônimo”, na carta FLC I1-1-24.
187 “Segundo a sociedade Olivetti, eram três as ideias corbusianas presentes na própria fábrica: a criação de um edifício 
conformado por ‘corpos paralelos articulados’ nos quais desenvolveu vários projetos (habitações, fazenda agrícola, 
a fábrica, etc.); o uso de ‘pan de verre’ [...] e, por fim, a ideia de edifício de crescimento ilimitado, aplicada aos seus 
projetos de museus, ‘estendendo-se e curvando-se‘ segundo a sua vida própria, sem perder a unidade caraterística, 
nem o conforto para os trabalhadores nem a autonomia diferenciada“ (BODEI, 2010, p. 35, tradução nossa).
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na última página de sua caderneta; FGJF L0009). Como a diretriz inicial do projeto era a disposição da luz 
zenital ao seu interior, Le Corbusier forneceu ao seu pupilo um artigo da revista Edilizia Moderna n. 74, de 
dezembro 1961, sobre a cobertura do aeroporto Fiumicino de Pierre Luigi Nervi, mais o croqui da cobertura em 
“V” dessa estrutura, que visitaram juntos na viagem a Roma, em 1960 (CCA DR 1993: 0137: 001188; Fig. 296). 

Figura 296: Croqui de Le Corbusier da cobertura em “V” do aeroporto 
Fiumicino de Pierre Luigi Nervi, 1960.

Fonte: CCA DR 1993: 0137: 001.

Ele também me passou um outro desenho do esquema de iluminação em Roma, o 
qual acrescentou com suas próprias ideias. No seu primeiro rascunho, apenas vemos 
uma viga estrutural com luz de cada lado. No segundo, o elemento estrutural transfor-
mou-se em um artefato que, no interior controla, a luz e o calor e, no exterior, fornecia 
ao teto do edifício uma fachada de quatro partes, para o céu. A ideia de Le Corbusier 
era, além de criar espaços ajardinados na cobertura, vincular suas ideias de circu-
lação, promenade, foco e contemplação da afastada paisagem dos Alpes (JULLIAN 
In: FGJF D0286g, tradução nossa).

188 Coincide com FGJF D0286g.
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Além dos riscos corbusianos, encontramos as já tradicionais explorações de Jullian mediante collages 

parecidos com um jogo de tangram, datados de 9 de março de 1962189 e que, à diferença do VAC BOS, 

seguiam a agrupação de vários módulos retangulares idênticos, criando vazios internos como princípio 

compositivo190 (FGJF D0012; Fig. 297). Em sua tese doutoral, Sylvia Bodei (2010) reconstruiu este pro-

cesso, com alternativas redesenhadas em papel decalque. No risco intitulado como “Usine Merveilleuse”, 

Jullian tentou estabelecer o esquema dos pedestres sobre uma grade ortogonal, diferenciando as circu-

lações principais (vermelho) – que cruzariam a zona dos engenheiros (“caminho de pinhos”) e a área dos 

operários – das vias pedestres secundárias (FLC 14837). Nos primeiros dias de abril, o resultado dessas 

pesquisas foi delineado pela equipe descrita, com a esporádica participação de Rogio Andreini. Entre os 

Figura 297: Centro de Cálculos Olivetti, jogo compositivo criado por 
Jullian, 1962.

Fonte: FGJF D0012.

189 Segundo as Fiches Horaires, Jullian dedicou 167 horas do mês de março de 1962 ao projeto RHO OL. As mesmas 
fichas indicam que sua dedicação, no mês precedente, foi de 160 horas. Ainda não encontramos documentos que 
atestem essa informação. 
190 “A técnica do collage converte-se, então, no instrumento para desenvolver o sistema compositivo modular [...]. 
Através desse sistema compositivo, o uso de pedaços retangulares de papelão, correspondentes a cada módulo 
do plano, testam várias combinações. Finalmente, em dois rascunhos posteriores, os quadrados agregados, 
correspondentes à margem da folha, assumem uma composição modular em forma de suástica no centro, gerando 
quatro pátios internos” (BODEI, 2010, p. 4, tradução nossa). 
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desenhos apresentados a Roberto Olivetti, definitivos para a contratação oficial do escritório parisiense191, 

encontram-se nove planos assinados por Jullian e seus colegas (BODEI, 2010, p. 47). Um plano de mas-

sas, em escala 1:1.000 (FLC 14850), ilustra a divisão do projeto em três etapas (delimitadas mediante lin-

has sutis), incorporando as explorações “labirínticas” dos collages. Uma das plantas arquitetônicas revela 

que a primeira fase abrangeria a maior parte do complexo, no setor oeste do terreno (FLC 14849). Por sua 

vez, as fases 2 e 3 compreenderiam a zona de circulação de produtos (FLC 14866). Todas as partes iriam 

se conectar graças a uma grande rede interna ao nível do solo (FLC 14687).

Chama a atenção um plano simplesmente intitulado como “A”, da mesma data (FLC 14847), detal-

hando a esquina noroeste do inusitado volume referido no desenho anterior, em escala 1:200. Como já era 

costume nas pranchas elaboradas pelo chileno, à grande folha, superpunha-se a silhueta do prédio com 

a proposta de distribuição (salas ao redor de um claustro em “L”). A técnica do collage foi rigorosamente 

empregada na prancha de distribuição dos escritórios para engenheiros (planta em escala 1:100; FLC 

14858): trata-se de um desenho de difícil leitura, afastado de qualquer código de representação próprio 

de um plano nessa escala (muros, portas, mobiliário, etc.). Somente esclarece a questão dos vazios inter-

nos, organizados a partir de uma matriz de módulos quadrados192. O grupo de desenhos em escala 1:100 

apresentados a Olivetti pelo chileno se completa com duas seções: longitudinal (inusitadamente longa; FLC 

14863) e transversal (quase tão comprida quanto a anterior; FLC 14845). Destaca-se o sistema de luz ze-

nital, conformado por uma sucessão de claraboias que, ao contrário das romanas, não iriam ser metálicas 

mas de concreto, alternadas por pequena vegetação no terraço-jardim (detalhada no “Coupe Structure” 

em escala 1:50; FLC 14906), criando uma espeça laje para a cobertura193.

No dia 12 de abril194, teve lugar uma reunião para examinar a primeira proposta, na Rue de Sèvres, à qual 

assistiram Petit e Jullian, acompanhando ao cliente e ao arquiteto. Uma semana antes (entre 1 e 9 de 

abril), o discípulo de Le Corbusier estudou as estruturas em tabuleiro formuladas por Kisho Kurokawa, 

jovem membro do Team Ten, para a cidade agrícola de Aichi, em 1960 (FGJF L0009, p. 7). O princípio 

regulador dos volumes, que visava uma relação mais harmônica com a paisagem existente e a vontade 

191 Os detalhes da contratação são descritos em FLC M2-8-55. Em maio de 1962 Le Corbusier proferiu uma palestra 
em Torino, no Congresso Del Consiglio Nazionale Dei Musei, mas não encontrou Adriano Olivetti.
192 Bodei (2010, p. 113) publicou uma série de planos sem data nem assinatura, mas que, segundo sua insinuação, 
pertenceriam ao mesmo grupo de estudos elaborado por Jullian. Graças a esses aprendemos que a segunda e 
terceira fases de execução do centro incluiriam a construção de estruturas rodoviárias (FLC 14827; FLC 14835). Os 
pontos de contato entre os módulos mudariam (aberturas retangulares; FLC 14823; FLC 14844) criando um zig-zag 
ao redor do conjunto. Na prancha FLC 14805, um novo edifício (em azul), mais alto e compacto, iria se superpor à 
estrutura principal. 
193 “Le Corbusier experimenta outros potenciais da cobertura nas lajes do corpo estendido do prédio da Olivetti [...] 
que constroem uma topografia especial [e] oferecem uma formulação alternativa aos tetos. [...] Posteriormente, ali 
ficaria estabelecida uma separação clara entre as áreas transitáveis, à maneira do terraço-jardim, e dos tetos não 
transitáveis" (PÉREZ DE ARCE, 2003, p. 79, tradução nossa). 
194 Segundo as Fiches Horaires, as horas que Jullian consagrou ao Olivetti durante o mês de abril foram 160. Trata-se 
praticamente do mesmo tempo trabalhado em cada um dos meses precedentes para o mesmo projeto, bem como 
das horas dedicadas pelo chileno para o dossiê nos dois meses seguintes (164 em maio e 162 em junho). Divididas 
no número meio de semanas do mês (4.3) a quantidade hebdomadária de horas dedicadas ao projeto foi de pouco 
mais de 37, o que coincide com a carga laboral francesa durante uma semana (35 horas) mais duas horas adicionais. 
Isso comprova que o colaborador estava completamente consagrado ao desenho do Olivetti.
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de produção em série da arquitetura, é evidente nesse projeto japonês, aproximando-se da ideia da Fer-

me Radieuse (SHAH, 2013, p.12), exposta por Le Corbusier no CIAM V, de 1937, como parte dos Trois 

Établissements Humains (segundo as notas do chileno em 13 de abril, essa foi a primeira ambição do 

mestre para a sede da Olivetti). De fato, se julgarmos pelos esquemas apresentados no quarto volume 

da Œuvre Complète, o projeto parecia encaixar melhor na lógica de Usina Verde195 (BODEI, 2010, p. 

102). Além disso, no dia 12, o colaborador riscou duas vistas isométricas do que poderia ser umas casas 

abobadadas para operários previamente projetadas por Le Corbusier, emparelhadas em grupos articulados 

por um pátio, à maneira da “Résidence à l’intérieur d’un domaine agricole Peyrissac”, de 1942 (para Bodei, 

também tratar-se-ia do esquema desenhado por Clémot para La Sainte Baume). Demonstrava-se a impor-

tância da Olivetti como campo de reflexão para o urbanismo moderno à escala humana. À esquerda, um 

esquema da planta reafirmava o partido para o centro de cálculos: os blocos alternados com os vazios e 

organizados por uma rede ortogonal à maneira de xadrez (BODEI, 2010, p. 101).

Em 20 de abril, Jean Petit e a equipe italiana elaboraram uma “Nota Complementar ao Programa do Labo-

ratório Eletrônico Olivetti de Rho segundo o Primeiro Estudo de Le Corbusier”. O chileno recebeu uma nota 

complementária por parte de Petit, de 13 de março196; mesmo assim, em 2 de maio, Jullian teve que enviar 

um pneumatique197 ao escritório parisiense de Petit (130, Rue du Faubourg Saint-Denis), pedindo mais 

dados indispensáveis para o avanço da proposta (FLC M2-8-144). No dia seguinte, Petit apenas conseguiu 

enviar uma cópia com as observações gerais decorrentes da reunião198 e, em 10 de maio, diagramas da 

incidência solar no eixo Rho-Milão199 (FLC F2-16-5/7). Esse mesmo 21 de abril, junto a uma referência à 

Cartuxa de Ema (fundamental nas lembranças de juventude de Jeanneret), Jullian escreveu: “Monovalente 

Polyvalente Structure”. Trata-se do princípio ordenador persistente nos seus riscos de 15 maio que tam-

bém puderam servir para a reflexão sobre as diferentes fases de execução da usina lombarda: o estudo 

dos três andares de casas para operários – N1 séjour; N2 parents; N3 enfants –, agora agrupadas em duas 

fileiras de quatro unidades. Três ou quatro dessas agrupações, de largura “a”, poderiam, por sua vez, se 

aparelhar para criar um módulo configurando um “I” ou um “L”, como também ilustrado nos croquis de 

5 de maio. O risco de 11 de junho detalha as agrupações em “U”, apenas se tocando nas esquinas e se 

conectando com outros módulos por meio de vias internas de largura “r”, que iriam comunicar os conjuntos 

menores à estrada (BODEI, 2010, p. 120).

195 Lembre-se que, sobre esse tema, houve anteriores aproximações por parte de Le Corbusier, tanto em Saint-Dié 
como em Meaux.
196 “A altura definitiva dos locais deverá ser verificada quando seja possível determinar o espaço para as diferentes 
canalizações de ar condicionado. Para os A. P. [ateliês] e os escritórios administrativos, parece útil prever uma altura 
de 2,50. Para os locais de produção (A.H.), parece útil prever uma altura aproximada de 3,80. A largura desses A.H. 
deve ser mínimo de 10 m, com possibilidade de obter uma largura maior” (FLC M2-8-143, tradução nossa). 
197 Carta rapidamente encaminhada pelo sistema de transporte pneumático.
198 “Eu não sei quais instruções deu-lhe Le Corbusier prévias a esse trabalho, mas, de fato, você sabe o mesmo do 
que eu, pois assistimos à mesma reunião. [...] Pode ser que Le Corbusier enxergue uma outra estrutura e localização” 
(FLC M2-8-147, tradução nossa).
199 Segundo Bodei (2010, p. 132), o estudo elaborado pelo próprio Jullian corresponderia ao documento FLC 14888B.
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Em 29 de maio, "Guillaume" elaborou uma nova série de planos que abordam o problema da circulação, 

não apenas no térreo (tema contemplado antes da reunião com Olivetti), mas nos dois andares superiores 

do complexo de cálculos eletrônicos. Registram-se, no primeiro caso, três pranchas de estudo diferentes 

(FLC 14821; FLC 14790; FLC 14789), empregando os lápis de cores: azul para muros e divisórias; vermelho 

para colunas e pilotis e amarelo para os percursos. A diferença entre os três estudos encontra-se justo 

nas últimas duas categorias: a cor amarela aparece exclusivamente em uma das plantas. Na outra versão, 

alguns pilares foram substituídos por apoios mais largos. No desenho FLC 14821, não aparece nenhum 

elemento estrutural na área equivalente ao acesso, apenas ficando visível a trama reguladora de 2,26 x 

2,26 m. Como no projeto de Kurokawa, o contorno do volume corbusiano inscreve-se em um retângulo que 

perderia seu quadrante sul-ocidental para dar origem ao vestíbulo externo. Os pavimentos 2 (operários; 

FLC 14869) e 3 (engenheiros; FLC 14868) erigir-se-iam sobre a mesma geometria, mantendo os padrões 

de vazios internos (pátios) criados no primeiro andar.

Ora, o primeiro projeto formal do ateliê para Rho possui data de 14 de junho, acompanhado por 

uma maquete de madeira (FLC L3-15-53) que o próprio Jullian (apud O’BYRNE, 2008, caderno n. V, p. 62) 

afirma ter elaborado. O dossiê foi apresentado em uma pasta sob o formato das tabelas CIAM, conse-

quente com sua abordagem da escala urbana (FGJ D0312g, cópia das pranchas n. 5995/98 do ateliê200); 

daí o título “Grille A” (CCA DR 1993: 0137: 035). A proposta incluía ajustes que Le Corbusier fez, como 

a superposição de várias torres perpendiculares e isoladas, sobre a estrutura horizontal. Sua inclusão, 

perceptível em uma vista aérea (“Planche 1: vue d’avion”) obedecia, segundo o depoimento do próprio 

colaborador (apud BODEI, 2010, p. 113), à vontade das diretivas da indústria eletrônica de construir um 

edifício alto como centro de pesquisas. Verifica-se sua altura em um corte transversal (“Planche 5”) que 

fornece informações ainda mais importantes para a compreensão da proposta, como as convenções das 

cores usadas no restante dos planos: amarelo para a distribuição da circulação; rosa para as oficinas de 

montagem; azul para as salas dos pesquisadores. Uma planta tipo muito esquemática dessas torres, 

conectadas no nível do baseamento, inclui a possível localização dos sistemas de circulações mecânicas 

verticais (elevadores; “Planche 4“).

No plano de massas, percebem-se também sinuosos volumes menores – "bananas", como apelidou-as 

Jullian –, que contrastam com a regularidade dos módulos, em parte determinada pelo sistema estrutural 

em “V” (BODEI, 2010, p. 137). As “bananas” abrigariam os vestiários, um tema estudado com antecedência 

pelo chileno para o estádio de Bagdá e que ele mesmo riscou para o Olivetti poucas semanas antes, em 8 de 

maio (FLC 14843). A distribuição desses locais é visível na prancha 3 (“N2”), contrastando com a prancha 2 

(oficinas, “N1”) e exibindo um esquema ordenador em cruz gamada ou cata-vento (O’BYRNE, 2008, p. 111). 

200 Segundo Bodei (2010, p. 126), as pranchas mencionadas correspondem aos documentos FLC 14728/31, planos 
extraviados e ausentes nos DVD Le Corbusier Plans. Dessa mesma data também correspondem as pranchas n. 
5996 (“Niveau circuit”) e n. 5997 (“Niveau recherche”), referidas por Jullian no Livre Noir e das quais não temos 
notícia.
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Daí provem a alternativa de seis módulos, de quatro pátios cada, que anteriormente Jullian analisou para 

a integralidade do complexo (BODEI, 2010, p. 128; 129). Por fim, três pranchas em escala menor –  6, 7 e 

8 –, esclarecem que cada uma das etapas corresponde a um quadrante do volume – unidade autônoma do 

ateliê –, começando pelas marquises de acesso e por um dos seus quadrantes adjacentes.

201 As Fiches Horaires registram 129 horas de trabalho de Jullian em julho de 1962 para o projeto da Olivetti. Seria o 
ultimo a esse respeito nas mencionadas fichas.
202 “[…] o ‘nível 1’ (a cota +0.000 das oficinas de montagem) apresenta uma altura interna de 3,66 m e coberto por 
vigas ‘em V’, de 1,4 m de altura; no ‘nível 2’ (a cota +5,06 m) encontra-se o terraço-jardim, o percurso principal e os 
vestiários de 2,66 m de altura” (BODEI, 2010, p. 135, tradução nossa).

Figura 298: Centro de cálculos Olivetti, detalhe do corte pela fachada 
sul, com esboço do secretariado de Chandigarh, 1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 14786).

Um croqui da planta tipo dos escritórios dos engenheiros, contidos em uma barra, foi elaborado por Jullian 

na sua caderneta, em 20 de julho201, ilustrando a situação dos pilares nesse patamar, alternados por voiles 

de concreto. Por sua vez, no dia 22, ele começou o estudo da seção da torre de pesquisas, mais sutil, com 

base nas seções do Secretariado de Chandigarh – projeto que contou com sua participação. Mais uma 

seção baseada nesse edifício índio, em escala 1:20 (FLC 14786; Fig. 298), ilustra a junta entre os diferen-

tes blocos e destaca os brises da fachada sul (BODEI, 2010, p. 134), bem como as diferentes alturas de 

cada um dos volumes202. Embora conservassem a mesma distância entre esses, o ritmo dos brises cria 

um síncope com aquele da estrutura que toca o chão, enfatizando sua autonomia estrutural (FGJF D0059). 
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Apenas cinco dias depois, os quatro colaboradores da Rue de Sèvres produziram seis novos planos para a 

Grille B203, aprofundando cada uma das etapas de execução previstas. As pranchas conservaram as cores 

da Grille A. A lâmina n. 1 ilustra a situação do térreo, na primeira etapa: mais maciço, embora a generosi-

dade da superfície do jardim interno; invadido pelos pilotis dos engenheiros e por circulações horizontais 

cobertas ou túneis (conduits: uma antítese da rampa aberta caraterística na promenade architecturale. 

No interior, agora apenas são perceptíveis as projeções de dois sanitários nos níveis baixos dos vestiários 

(réduits), comunicados com o nível 1 por escadas independentes. As “bananas” iriam flutuar no nível 2, 

cuja distribuição interior é estudada na prancha n. 2 (“N2 Première étape”). À mesma altura, coabitaria 

uma rampa central: na sequência, o acesso à fábrica estaria planteado pelo segundo pavimento. Além 

dos próprios vestiários, a planta do terceiro andar (prancha n. 3 “N2 Première étape”) exibe o ponto de 

convergência dos corredores que serviriam às instâncias superiores no prédio dos engenheiros, no hall 

servido pela rampa. O número de cortes do dossiê aumentou a dois: uma seção norte-sul (prancha n. 5, 

“Première étape”), enfatizando o sistema de circulações, e um corte C (“Première Étape”), mostrando os 

vestiários de dois níveis, que superam a altura do teto das oficinas. Nessas, o sistema de iluminação do 

primeiro esquema se mantinha.

Jullian retomou individualmente o estudo dos níveis 2 e 3 em 27 de junho, ou seja, dois dias após a charre-

tte, alterando substancialmente as formas dos sanitários e vestiários. Mais uma vez, lançou mão de formas 

redondas – quatro círculos isolados no “mezanino” e, por cima, um único e grande anel para os vestiários 

masculino e feminino. Em papel decalque, mais duas possibilidades foram estudadas para a distribuição 

interna desse volume, enquanto outra folha contém cálculos do número de usuários (FGJF D0016, p. 

16; 22). Na página seguinte, o chileno riscou dois pequenos croquis na planta, negativo e positivo, inte-

grando os toaletes e os vestiários ao sistema de conduits (condutos). Ora, nas páginas de uma segunda 

caderneta de Jullian para o “Olivetti” (FGJF L0016, p. 7), estreada em 11 de setembro de 1962, estuda-

ram-se os conduits sinuosos. O novo apelo a formas orgânicas não era fruto do acaso, mas do interesse 

permanente de Le Corbusier pela biologia; por sinal, o colaborador disse ter consultado um texto sobre 

botânica durante o desenvolvimento desta alternativa (JULLIAN apud ALLARD In: SARKIS, 2002, p. 24)204. 

Embora parecessem temas antagônicos, a “cultura biológica” abrangia o caráter industrial desse encargo, 

porquanto contribuiria à criação de lugares para o equilíbrio do homem e não para sua alienação, visando 

sua harmonização com outrem e com a natureza circundante (BODEI, 2010, p. 256) – princípio da Usina 

Verde. Paradoxalmente, as primeiras propostas de Le Corbusier para essa tipologia caracterizavam-se pela 

repetição seriada de edificações. 11 de setembro é também a data de três riscos na planta, cuja expressão 

203 Tomamos como referência a cópia guardada na pasta FGJF D0312g, que coincide com o documento FLC D2-17-81.
204 “Jullian selecionou com cuidado uma imagem que descreve belamente uma célula dividida em quatro núcleos. 
Sobre o plano rígido das áreas de oficinas na usina Olivetti, ele riscou, deixando o livro aberto de um lado da sua mesa 
de desenho. Instantes depois, enquanto Le Corbusier estava revisando o trabalho dos seus assistentes, parou na 
mesa de Jullian e disse: ‘interessante... continue’” (ALLARD In: SARKIS, 2002, p. 22, tradução nossa).     
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recorda os estudos de circulação. Esses também foram elaborados por Jullian em 29 de maio, na primeira 

página do seu cahier: “N1, Techniciens”; “N2/3, Jardins/Vestiaires”; “N7, 8, 9, etc.”205. Todos surpreendem 

pela aparição de uma fileira longa de pares de voiles, de lado a lado do complexo. 

Ele e Tavès receberam uma alentadora nota escrita à mão por Le Corbusier sobre um cartão de 

visita: “Preparem a Grela C. Obrigado!” (CCA DR 1993: 0137: 032: 005). Com essa ordem, dava-se início 

à produção do terceiro dossiê oficial para RHO OL206 (FGJF D0312g) e, portanto, à mais árdua charrette 

no ateliê durante o desenvolvimento da proposta para o Centro de Cálculos Eletrônicos. 22 de setembro 

foi uma jornada especialmente intensa, se julgarmos pela lista de pranchas a produzir, minutada na sua 

caderneta207. Dois dias mais tarde (no dia 24), em folhas soltas guardadas ao interior do caderno D0016208, 

Jullian elaborou quatro riscos das quatro plantas em escala 1:500, verificadas por Le Corbusier seis dias 

depois209. Essas incluíam duas novas dependências: um prédio de serviços comuns para empregados 

(alimentação; lazer; etc.), baseado no esquema da rampa ascendente do Carpenter Center, e um Museu 

Eletrônico210, cuja forma sinuosa parecia não corresponder a nenhum padrão geométrico (Fig. 299). Junto 

às plantas, Jullian elaborou um rascunho da seção longitudinal Leste-Oeste (CCA DR 1993: 0137: 008), 

com destaque a esses novos prédios, à rampa e ao terraço-jardim sobre o pavimento das oficinas.

205 Em uma página intermeia, Jullian escreveu o programa atualizado para o Olivetti: no nível 1, ateliês comuns; no 
nível 2, rua, câmaras e vestiários; no nível 3, vestiários e conduits; no nível 4, direção ou administração; no nível 5, 
enfermaria; nos níveis 6, 7 e 8, investigações, administração e direção.
206 Composta por reproduções desses e mais 11 planos, assinados pelos quatro colaboradores (pranchas n. 6021–
6026; n. 6028; n. 6030/931; n. 6033 – n. 6034; não encontradas por nós) – a Grille C foi entregue diretamente a 
Roberto Olivetti na Rue de Sèvres em 3 novembro de 1962, junto com uma nova maquete. Por sua vez, um grupo de 
seis fotografias desses planos, tiradas por Jullian, foi enviado a Petit em 23 de janeiro de 1963 (FLC M2-8-34).
207 “Prancha 1, vista de avião; Prancha 2, nível 1 (conduits); Prancha 3, nível 2; Prancha 4, nível n [à altura do furo]; 
Prancha 5, corte geral; Prancha 6, corte parcial; Prancha 7, primeira etapa; Prancha 8, segunda etapa; Prancha 9, 
terceira etapa” (FGJF D0016, p. 9, tradução nossa).
208 Tratam-se das cópias que também aparecem na pasta FGJF D0012. Um colorido original da planta n. 2 encontra-se 
em CCA DR 1993: 0137: 005.
209 Segundo Bodei (2010, p. 146-149), nesse intervalo, o mestre pediu, mediante uma nota à atenção de Jullian 
e Tavès (FLC M2-8-39), estudar a inclinação da autoestrada, a partir dos dados fornecidos dois dias antes pelo 
engenheiro Pierre Godin, especialista em infraestruturas. O chileno elaborou mais cálculos para esse conselheiro em 
27 de setembro de 1962 (FGJF D0016, p. 15). 
210 Ver também FGJF 0027-001.02:29.
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Figura 299: Centro de cálculos Olivetti, risco de Jullian para a planta do 
nível 2, 1962.

Fonte: FGJF D0012.

Figura 300: Centro de cálculos Olivetti, risco de Jullian para sanitários e 
vestiários, 1962.

Fonte: FGJF D0016.
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Também em 24 de setembro, o colaborador e agora coordenador do dossiê (BODEI, 2010, p. 140) – voltou 

à analise da distribuição dos vestiários, a partir de uma cópia do seu risco de 27 de julho (FGJF D0016, p. 

11; Fig. 300). Junto a dois esboços coloridos exibindo uma repartição interna ainda mais ondulante (planta 

semelhante ao sistema de acesso ao Palácio de Congressos em Estrasburgo, considerando a circulação 

como um aspecto biológico em ambos os casos. CURTIS, 1986, p. 215), o colaborador anotava: “A Separar 

H [homens] e F [mulheres]. a) separar chegada a vestiários H e F. b) Circulação para os ateliês do nível 1” 

(tradução nossa). Essas ideias alimentaram dois dos seus rascunhos para a planta em escala 1:500, em 

25 e 26 de setembro (inseridas posteriormente no carnet FGJF D0016), nos quais reconhece-se nova-

mente a sucessão curva de "véus", paralelos entre si. Agora três miolos circulares de serviços – recepção, 

restaurante e diretoria – estariam religados por uma plataforma igualmente sinuosa, de formas muito mais 

espontâneas211. 

Jullian concluiu a jornada com cálculos de usuários na nova proposta, com base na Arte de proje-

tar em arquitetura de Ernest Neufert (1936, p. 296), comparando a intensidade de uso projetada para as 

Grilles A e B (FGJF D0016, p. 13). Por fim, o esquema dos vestiários mudava para um ovoide, descartando 

a “mitose” das seções feminina e masculina212 (agora, apenas contemplava-se uma divisória “a” entre 

ambos os vestiários; FGJF D0016, p. 14). Uma última tentativa de incorporar ambos os núcleos apareceria 

em 9 de outubro, quando o chileno riscou um esquema híbrido: um local oval comum antecedia aos miolos 

(FGJF D0016, p. 13). Em um novo caderno pessoal de trabalho, datado de 4 de outubro, Jullian fez um 

croqui dos vestiários, junto à legenda em espanhol misturado com francês (FGJF L0032, impossível de 

traduzir): “En Olivetti […] les ‘conduits’ dedans de le sisteme [sic] maintenant peut-être nous pourrons les 

dedans le gratteciel […] Esta idea me parece importante y podría ser quizás la generación de un comienzo 

del estudio de L-P [Le Corbusier-Petit?]. Este “conduit” serait grandisant [sic] selon les besoins”. 

Mesmo que “importante”, essa opção também foi desconsiderada. Para encerrar o período de cálculos, 

Jullian fez a somatória da superfície de todos os andares, considerando 10 pavimentos para a torre, com 

uma superfície total de 39.375 m2. Na Grille C, ao comparar as áreas das três propostas até agora desen-

volvidas, Jullian incluiu um risco diminuto: um esquema, na planta, da lâmina curva de 172,5 m2 e de uma 

barra retangular de 90 m2. Estruturalmente, a torre curva iria trabalhar sob o mesmo sistema do prédio dos 

engenheiros, segundo a cópia do esquema de 20 de junho, que Jullian colou junto à anotação “a revisar 

por todos nós os voiles no prédio direito e curvo” (FGJF D0016, p. 23, tradução nossa).

211 Como uma alternativa à analogia biológica apontada por autores como O’Byrne, Bodei ou Moneo, Jacobo García-
Germán (2013) justifica a liberdade escultórica desses volumes como um recurso surrealista corbusiano para encarar 
o programa futurista da Olivetti.
212 Talvez baseado nos estudos de circulação e evacuação de espetadores que ele mesmo fez no seu caderno, em 
1 de outubro de 1962, Jullian estudou a largura das circulações que serviriam aos vestiários quatro dias depois, 
desdobrando em um gráfico comparativo da largura dessas diferentes instâncias (FGJF D0016, p. 24-25). Por sua 
vez, o cálculo do mobiliário sanitário, em função da quantidade de operários, aparece na página n. 26 do caderno, do 
dia 8 de outubro.
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A Grille C foi apresentada aos futuros proprietários do RHO OL em 26 outubro de 1962. Esse dia, uma 

série de planos à régua foi registrada por Jullian, Tavès, Oubrerie e Andreini no Livre Noir, começando 

por uma nova versão da planta de todas as fases do conjunto: a prancha n. 6027213 (FLC 14720) ilustra a 

inédita plataforma sinuosa, na área correspondente ao quadrante vazio entre as três fases do projeto. O 

novo volume articular-se-ia ao sistema de circulações veiculares perimetrais e aos estacionamentos (setor 

ocidental), também a serem desenvolvidos em três etapas. Entende-se melhor o complexo ao examinar-

mos a prancha n. 6020, “vue d’avion”214 (FLC 14719), que "Guillaume" desenhou em escala 1:1.000 sobre 

papel decalque superposto às silhuetas coloridas (Fig. 301). A prancha inovava pela configuração das suas 

volumetrias: aparece a lâmina levemente curva sobre a área de produção da usina (um esquema pouco 

apreciado pelos clientes, que acreditavam que os ateliês no térreo iriam levar prejuízo. (OUBRERIE apud 

ALLARD, 2005, p. 181). A tensão criada entre essa barra e a lâmina retangular (formando uma espécie de 

“T” com a barra curva), dramatizou-se ao marcar o percurso solar (BODEI, 2010, p. 171)215. 

213 Uma cópia reduzida e colorida foi incluída no caderno FGJF D0312g, “prancha n. 8” (coincide com CCA DR 
1993:0137: 036:008).
214 Uma cópia reduzida e colorida foi incluída no caderno FGJF D0312g, “prancha n. 1” (coincide com CCA DR 
1993:0137: 036:001).
215 As perguntas que ajudaram Jullian para dotar ao prédio perpendicular de uma fachada curva, foram: Como são 
os Alpes? Como é a autoestrada? Como é o campo? Como é o sol?  (FGJD0286g).

Figura 301: Prancha n. 6020, Centro de cálculos Olivetti, “vue d’avion”, 
1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 14719, verso).
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A 26 de outubro também correspondem as pranchas n. 6029 (segundo andar da primeira etapa216; FLC 

14722) e n. 6032 (corte Sul-Norte217; FLC 14722) do ateliê. As dependências da segunda planta esta-

riam servidas por corredores em cruz grega, mas a orientação dessas mudaria à maneira de suástica. 

Ao avesso dessa prancha, Jullian construiu uma nova tabela das convenções para as cores emprega-

das: cinza para a oficina de pesquisas; vermelho para a oficina de produção; amarelo para os vestiários 

e o sistema de circulações internas; azul para a administração e cinza escuro para a enfermaria. Sua 

técnica e suas cores persistiram na seção longitudinal, onde reaparece a sucessão de claraboias para 

o volume quadrado e projetava-se uma sala cônica no volume sinuoso e amarelo, à maneira da sala 

principal da Assembleia de Chandigarh. Nas torres, levemente separadas da plataforma, percebem-se 

os brises mencionados anteriormente. 

Existem mais 11 entradas da Grille C no Livre Noir com o nome de Jullian e dos seus colegas (ainda não en-

contradas nos arquivos da FLC)218. A partir das versões para a pasta de apresentação sob o formato CIAM 

(FGJF D0312g) intuímos seu conteúdo: o térreo (prancha n. 2), agora invadido pela estrutura das torres 

superiores, resulta muito mais compacto, enquanto todos os vazios internos desapareceram. A prancha 

n. 9 se concentra na organização do quadrante desse pavimento, a ser construído na primeira fase: na 

planta, ateliês justapostos rotacionariam em suástica ao redor do miolo central, com arestas escalonadas 

no caso das salas adjacentes à projeção da estrutura na barra curva. O esquema repetir-se-ia na prancha 

n. 11, ainda que para o sistema da cobertura em “V” (detalhado tecnicamente na prancha n. 14) e o núcleo 

“florido” dos vestiários. Os andares 2 e 3 (ambos exibidos na prancha n. 3) focam na plataforma sinuosa e 

em um vazio interno no qual convergem o restaurante e o sistema de condutos. Um braço estreito conecta 

o complexo a um cubo isolado: o Museu da Eletrônica. 

216 Uma cópia reduzida e colorida foi incluída no caderno FGJF D0312g, “prancha 10” (coincide com CCA DR 1993:0137: 
036:010).
217 Uma cópia reduzida e colorida foi incluída no caderno FGJF D0312g, “prancha 13” (coincide com CCA DR1 
993:0137: 036:013).
218 Nível 1, n. 6021; níveis 2 e 3, n. 6022; níveis 4 e 5, n. 6023; níveis 7, 8, 9 e 10, n. 6024; corte Leste-Oeste, n. 
6025; corte Sul-Norte, n. 2026; primeira etapa do nível 1, n. 6028; primeira etapa do nível 4, n. 6030; primeira etapa 
do nível 7, 8, 9, 10 etc., n. 6031; corte detalhado dos ateliês 10 cm/m, n. 6033, n. 6033; corte detalhado dos ateliês 
10 cm/m, n. 6034.
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Figura 302: Prancha n. 4, Centro de cálculos Olivetti, planta dos níveis 4 
e 5, 1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FGJF D0312g).

Os níveis 4 e 5 também são representados em uma única prancha, a n. 4, na qual os três miolos redondos 

(vestiários, enfermaria e administração; Fig. 302), interligados pelos conduits, invadem o quadrado das ofi-

cinas. No caso dos vestiários, exibe-se uma distribuição interna semelhante à ramificação de uma árvore. 

A prancha n. 5 consiste em uma planta tipo dos dois blocos superpostos e em um detalhe de cada um 

deles (andares 7 em diante), apresentando o princípio de distribuição das salas dos pesquisadores – filas 

de dois ou três módulos quadrados. A repartição (muito simples no volume retangular porquanto apenas 

precisaria de um corredor ao longo da fachada Leste) dificultava-se na lâmina convexa, considerando que 

seriam geradas salas irregulares por conta da curvatura. Na prancha n. 12, detalhando esses andares da 

primeira etapa, apenas previa-se a construção da parte menos pronunciada da curva. Dois cortes – Les-

te-Oeste (prancha n. 6) e Norte-Sul (prancha n. 7) – exibem as rampas de acesso veicular por trás dos 

ateliês, ecoando mais uma vez a seção da Assembleia de Chandigarh. A última prancha do conjunto, a n. 

15, detalha a seção longitudinal dos ateliês.
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Uma série de fotografias da maquete do projeto RHO OL sob o padrão da Grille CIAM, tirada pelo próprio 

chileno em 11 de janeiro de 1963, foi colada nas páginas 36-39 do seu caderno (FGJF D0016; Fig. 303). 

Quase dois meses depois, duas novas versões do corte detalhado pelas oficinas (mais uma vez com as 

figuras humanas incorporadas por Jullian), junto a uma porção da planta n. 2 e um diagrama explicando 

os diferentes tipos de seções das divisórias que configurariam as “boîtes standard 2,26 m x 2,26 m” – o 

módulo básico do volume – correspondem à prancha n. 6062 (“Prancha 2”; FLC 14735219), datada de 25 

de março de 1963. Nesse momento, Le Corbusier batizou ao pavilhão de produção como volume alveolar 

habitável220. Mais outros quatro planos foram elaborados por Jullian no dia 25: a prancha n. 1 (n. 6061; 

FLC 14734) consagrou-se aos “ateliês standards” de produção, cada um desses definido por um módulo 

Figura 303: Fotografias do Centro de cálculos Olivetti, a ser incluída na 
Grille CIAM, 1963.

Fonte: Guillermo Jullian (FGJF D0016, p. 38).

219 Essa lâmina, bem como o restante do mesmo grupo, possui um parágrafo descritivo, colado à folha ulteriormente 
por Jullian: “Desenvolvimento do princípio [...] inventado em 1949. Cada um desses alvéolos standard se acompanha 
de quatro painéis de 2,26 m de largura por 2 m de altura (interior) oferecendo todas as combinações possíveis 
(ordenamento, uso como lousa preta (total ou fragmentária), painéis para fixar documentos com percevejos, 
etc.). Esse volume [...] foi pensado para receber uma pessoa no trabalho com, eventualmente, uma secretária 
datiloscopista, permanente ou não. Esses volumes alveolares podem ser justapostos à vontade” (tradução nossa). 
220 Trata-se de um conceito que Le Corbusier vinha desenvolvendo desde 1924, em relação à elevação dos 
Immeuble-villa e que também poderia ser aplicado aos condutos do RHO OL (LE CORBUSIER, 1924, p. 205). De 
fato, na patente do sistema 226 x 226 x 226, Le Corbusier definiu sua invenção como “um alvéolo de cubos unitários 
materializados mediante suas arestas, preferivelmente com a ajuda de elementos metálicos” (DUMONT, 2013, p. 
50, tradução nossa).
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retangular, de 1,5 x 4,5 m, sobre o qual instalar-se-ia uma das claraboias propostas e detalhadas no pri-

meiro projeto221. A figura “b”, na mesma prancha, exibe três tipos de oficina, de um, dois ou três módulos 

(compartimento quadrado), como última alternativa222.

A lâmina n. 3 (prancha n. 6063; FLC 14736) contém a planta tipo das torres, comunicadas entre si 

por uma estreita passarela, detalhada na prancha 4 (n. 6064 do Livre Noir; FLC 14733), com a trama que 

rege sua distribuição. No lado direito dessa folha, dois esquemas detalham a composição das divisões me-

diante três fileiras de quatro módulos quadrados (uma figura humana em elevação dá uma ideia das suas 

dimensões). Na porção obliqua, o triângulo sobrante em cada escritório tornar-se-ia um terraço ou recuo 

para garantir a profundidade dos brise-soleils. Jullian e Le Corbusier contemplaram uma segunda alterna-

tiva para a distribuição do programa nesses blocos – lâmina n. 4b –, com um corredor central servindo às 

salas à maneira das rues corridor nas unidades de habitação corbusianas (prancha n. 6064 bis; FLC 14737). 

Desenhou, na planta, a trama da repartição; o corredor perimetral manter-se-ia unicamente no segmento 

obliquo da curva. Em 8 de maio de 1963, a equipe de desenhistas finalmente optou por representar os 

contornos simples dos blocos, sem divisórias, como evidenciado pela prancha n. 6068 (FLC 14747), mu-

dando a articulação entre os segmentos reto e obliquo, unicamente na barra curva: um hall com um vazio 

redondo, à maneira dos conduits no corpo principal.

Por fim, a lâmina n. 5 (prancha n. 6065; FLC 14746) formula dois esquemas de implantação e, portanto, 

de etapas de construção do projeto, decorrentes de duas possibilidades de justaposição dos corpos, 

inalterados em ambos – uma situação pouco usual nas propostas da Rue de Sèvres. Como ilustrado 

pelos pares de fotografias e planos de massas que compõem a planta, no primeiro caso, haveria um 

edifício provisório, retangular, tangencial a uma das esquinas do quadrado; na segunda possibilidade, 

esse volume iria se justapor a uma das arestas dos ateliês de produção pelo seu lado maior. Além disso, 

no primeiro caso, esse quadrado conectar-se-ia perpendicularmente à massa sinuosa de vestiários e 

circulações (adaptada à topografia e às estradas existentes) enquanto, no segundo, agiria como remate 

da composição, no seu extremo oriental. 

Em 12 de abril de 1963 (exatamente às 10 da manhã), 12 meses após a primeira reunião parisiense 

com os clientes, Le Corbusier encaminhou uma nota à atenção de Jullian e Oubrerie, referida a uma mo-

dificação do esquema que Petit e outro colaborador italiano, o arquiteto Emilio Tarpino, sugeriram. Jullian 

e seu colega francês receberam (e menosprezaram) essa alteração com quatro dias de antecedência223:  

221 Parte da legenda da prancha: “Esses ateliês poderão ter um véu de separação em concreto furado por bagas 
(portas) úteis onde, em troca de um véu, haveria um forte sommier (vigas) suportado por alguns pilares ou colunas” 
(tradução nossa).
222 Parte da legenda da prancha: “Os limites de cada um dos ateliês standard podem estar constituídos por 1o / uma 
parede vibrada ao 100% com controle do sol 2o / um voile de concreto furado” (tradução nossa).  
223 Ainda dois dias antes de receber a comunicação de Petit e Tarpino, Jullian anotava em seu caderno FGJF D0016 
(tradução nossa) aquilo que parecia uma lista de modificações a partir do projeto apresentado aos italianos em 
novembro do ano anterior: “a) escritórios normais / b) escritórios administrativos / c) escritórios administrativos / 
aparelhos / pesquisa lógica engenheiros, podem ser véus trabalhando sozinhos”. Na mesma página, o chileno fez 
uma série de notas sobre os corredores no edifício curvo, de difícil leitura.
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Tenho na minha frente uma carta de Olivetti de 8 de abril de 1963 [...]: ‘Proposição im-
portante no que diz respeito à forma do edifício de pesquisas, atualmente curvo’. Vocês 
me disseram ontem que Jean Petit falou que era uma proposta simples, sem importân-
cia. Muito pelo contrário, é a confirmação do que Tarpino decidiu. Peço-lhes levá-la em 
conta absolutamente. A solução Tarpino e Jean Petit propõe um edifício formado por 
três prédios perfeitamente retangulares e uma ligação curva “C”. As 4 esquinas desses 
edifícios estão em ângulo reto. Não duvido nem por um minuto em adotar essa solução. 
Ordeno que seja acolhida. É a única razoável (FLC M2-8-33, tradução nossa).

Ainda que discordassem da opinião do seu patrão, Oubrerie e seu parceiro chileno tiveram que modificar a 

segunda proposta a partir desses riscos, desenvolvendo um terceiro projeto que Le Corbusier apresentou 

a Olivetti, Petit, Tarpino e mais dois técnicos da sociedade italiana: M. Castellani e Antonio Magliasso (BO-

DEI, 2010, p. 169). Devido, entre outros motivos, à oposição dos dois colaboradores, Jullian foi obrigado a 

abdicar da chefia do projeto em novembro de 1963 (data de apresentação da nova proposta 224), que ficou 

sob a responsabilidade de Tavès até a morte do franco-suíço, quando o projeto se estagnou225. 

224 “[…] consiste em um modelo de cinco pranchas, de diversos formatos (14 de novembro de 1963; RHO OL 6089 
A, B, 6090 A, B, C) e 5 tabelas de formato maior (9 de junho de1964; RHO OL 6249-54)” (BODEI, 2010, p. 45, 
tradução nossa).
225 Segundo Tavès (apud BODEI, 2014a, p. 183), outro dos motivos para a desconsideração do projeto foi a compra 
da Olivetti pela General Electric, pouco interessada na construção da nova usina.

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 577



4.3.  
RETORNO AOS ARQUÉTIPOS:  
POR UMA ARQUITETURA TESTAMENTÁRIA 

4.3.1. 
A Embaixada da França no Brasil: 
projetando para a América do Sul

A história do primeiro projeto para a embaixada francesa em Brasília226 (um novo e definitivo prédio seria 

concebido por Jullian no começo da década de 1970) é, como os casos de Buenos Aires e de Bogotá, 

uma interseção entre a contribuição de colaboradores latino-americanos no ateliê parisiense e a produção 

corbusiana na América do Sul. A particularidade deste caso, além dos seus antecedentes (parcerias pré-

vias entre o franco-suíço e arquitetos modernistas brasileiros – entre as mais notáveis, conta-se o MES 

no Rio de Janeiro e a Cidade Universitária para essa mesma cidade, em 1936), foi a participação intensa 

do chileno no dossiê apresentado por Le Corbusier ao Ministério das Relações Exteriores francês. O fran-

co-suíço agiu como consultor no planejamento de Planaltina (nome provisório da nova capital brasileira)227e 

teve contato próximo com Oscar Niemeyer e Lucio Costa graças aos projetos da ONU em Nova Iorque e, 

principalmente, da Casa do Brasil na Cité Universitaire de Paris.

O ministro André Malraux seria mais uma vez o artífice da atribuição do encargo à Rue de Sèvres, 

em dezembro de 1962 (o mestre ansiava voltar ao Brasil e manifestou-o ao ministro), com deferimento 

unânime do governo brasileiro, em particular do seu secretário da Cultura, Darcy Ribeiro. Ele manteve um 

intercambio epistolar com Le Corbusier, decorrente na sua terceira viagem a terras brasileiras, 33 anos 

depois daquele primeiro contato com o subcontinente e da redação de Précisions.

Desta vez, animado pela visita à recém inaugurada Brasília, o arquiteto foi guiado por Ítalo Campo-

fiorito, discípulo de Costa e Niemeyer que, após a morte do mestre, deslocou-se até o ateliê parisiense 
226 Durante nossa pesquisa, infelizmente não tivemos acesso aos Archives Diplomatiques de France, na cidade de 
Nantes, onde devem estar cópias tanto do dossiê assinado por Le Corbusier quanto do projeto de Guillermo Jullian. 
Espera-se estudar esses documentos em instâncias posteriores.
227 “A ideia de projetar a nova capital do Brasil, no desértico Planalto, entusiasmava [Le Corbusier] desde os anos 
1920, mas o concurso para o anteprojeto não admitiu a participação de profissionais estrangeiros. Recorreu a 
[Oscar Niemeyer e Lucio Costa], procurando apoio para obter o encargo da Embaixada da França, mesmo antes que 
Brasília fosse inaugurada” (LAPUNZINA, 2015, p. 1138, tradução nossa).
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de Jullian para colaborar no projeto da embaixada: “[Le Corbusier] fazia croquis o tempo todo, com lápis 

de cor. Ele desenhava com uma caneta Parker que, dizia, havia sido fabricada especialmente para ele. Ele 

juntava seus lápis de cor com a sua borracha por meio de um elástico de amarração que inventou” (CAM-

POFIORITO apud DI MATTEO, 2009, p. 34). Esses desenhos, traçados na frente do jovem, correspondem 

às ilustrações da caderneta corbusiana T69 (In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 4, p. 966-987) e fornecem pou-

cas pistas sobre a proposta desenvolvida mais tarde por Guillaume no ateliê, ao focarem mais na icônica 

arquitetura de Niemeyer sobre a Esplanada dos Ministérios e na incidência solar no terreno. O contrato 

oficial estipulando a elaboração de planos de massas, anteprojeto, planos de execução e cadernos de 

detalhamento, foi assinado por Le Corbusier e pelo Diretor de Recursos Humanos – delegado do Ministère 

des Affaires Étrangères para o encargo – em 8 de fevereiro do ano seguinte à viagem (FGLF D0010228).

O lote adjudicado fica na Avenida das Nações (L4), na primeira quadra do setor de embaixadas (quadra 

801): um terreno de 24.000 m2 que parecia pequeno demais229 para abranger o programa inteiro – chan-

celaria, casa do Embaixador e dependências do vigiante230. Daí que surpreendam os primeiros rascunhos 

com planos do projeto AM BR a cargo de Jullian, muito posteriores à visita brasiliense de “Corbu” (17 de 

outubro de 1963). Segundo o próprio discípulo (apud VÁSQUEZ, 2007, p. 29), os riscos se baseiam na 

ideia de prédio “laje” ou plano – flat building231 – que originou a plataforma da Usina Olivetti. Mas, a ver-

ticalidade e sinuosidade seriam os únicos vestígios desse partido na proposta brasiliense, considerando 

a presença de uma torre redonda de 30 m de diâmetro, mais consequente com a proporção entre a área 

disponível e a superfície a construir (o edifício ocuparia 3% do terreno disponibilizado). Em contraste, um 

“cubo horizontal”, do outro lado do tapete de gramado (ou “bandeja verde”, para apelarmos ao vocabulá-

rio urbano corbusiano), o mais próximo à lagoa, seria erigido como residência do embaixador, por sua 

vez conectada à torre por um percurso sinuoso mas dirigido por uma das diagonais da parcela, ocupando 

aproximadamente 4% da superfície.

228 A data da inauguração do carnet anotada é 22 de janeiro de 1962. Deve tratar-se de uma confusão de Le 
Corbusier, considerando que na capa da caderneta T69 ele mesmo escreveu: “começado em 21 de dezembro de 
1962” (data da viagem). 
229 “Muitos eram aqueles que pensavam que não seria possível realizar o programa dentro dos limites de uma 
parcela tão reduzida e, em determinado momento, foi estudada até mesmo a alternativa de pedir ao governo 
brasileiro outro terreno, maior, provavelmente com o objetivo, também, de evitar construir a torre que Le Corbusier 
havia planejado” (D’ARS apud DI MATTEO, 2009, p. 60).
230 “Para a Embaixada da França, Le Corbusier tinha como referência uma programação que lhe foi fornecida pelo 
Ministério de Relações Exteriores, a qual era ‘deliberadamente imprecisa, a modo de deixar o mestre em sua livre 
inspiração’” (DI MATTEO, 2009, p. 18). Ora, existe um documento de três páginas, de 9 de fevereiro de 1962 (FGJF 
D0010), que descreve detalhadamente o programa, pavimento por pavimento, redigido no ateliê após a elaboração 
da primeira proposta da torre.
231 “No mesmo momento, enquanto elaborávamos os últimos projetos com ele, começamos a trabalhar com essa 
ideia dos planos horizontais [...] Por exemplo, quando você vê a Embaixada da França em Brasília, é um projeto 
rebelde porque, nos primeiros desenhos, desenvolvia-se horizontalmente... Em um momento dado, Le Corbusier 
arribou e disse: chega!, decidiu fazer a torre e voltar à arquitetura lecorbusieriana... Mas Le Corbusier morreu e 
eu disse: chega! E tínhamos feito a embaixada que é plana” (JULLIAN apud PETRILLI, 1999, p. 109-110, tradução 
nossa). A ideia é reafirmada por Jullian a O’Byrne (2008, caderno n. V, p. 71, tradução nossa): “[…] embora o 
projeto da embaixada publicado por Le Corbusier seja em altura, quando recebeu o encargo, ele decidiu fazer um 
projeto horizontal, pois considerou que era mais afim ao pensamento que, na época, começava a se adotar no 35, 
rue de Sèvres. De alguma maneira, a torre do projeto de Brasília trazia esse novo jeito de encarar o projeto que 
Jullian retomou para resolver a sua proposta”.
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Alan Colquhoun (1991, p. 251) cogita nessa proposta como um retorno às volumetrias puras e à primazia 
da superfície, próprias do “corbusianismo clássico”, isto é, às bases do purismo pictórico e à comoção 
interna do espírito mediante as formas platônicas dos silos publicados em Vers une Architecture ou das 
construções admiradas na Itália durante sua Viagem do Oriente (o Campanile de Pisa foi, sem dúvida, a 
referência mais patente), o que se evidencia no conjunto de desenhos coloridos de outubro de 1963 (FGJF 
D0063g). Essa questão se remete à ideia de objetos singulares soltos, própria da arquitetura brasiliense232.

Figura 304: Primeiro projeto para a Embaixada da França em Brasília, risco 
da planta N5, 1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FGJF D0063g).

Embora muito menos esbelto e com um uso diferente, o volume singular lembra as unidades de habitação 

cilíndricas no concurso para o Bairro Rotterdam em Estrasburgo e na proposta urbana de Meaux; nesses 

casos, não se chegou até o estudo da sua distribuição interna. Desta vez, o dossiê está constituído pelas 

seis plantas da torre isolada sobre a avenida, que iria contribuir à coleção de obras arquitetônicas singu-

lares de Brasília, ao mesmo tempo que criaria um ícone da França no Brasil. Antecedidas somente pelo 

estacionamento ao ar livre, cada uma das sete plantas da torre consagrava-se a uma das dependências da 

chancelaria: N1, acesso; N2 e N3, conselheiro comercial; N4, conselheiro para a família e para a cultural; 

N5, conselheiro militar (Fig. 304); N7, escritório do embaixador. No que tange à configuração interna do 

prédio, os riscos de Jullian refletem uma geometria superposta233, ortogonal, decorrente da distribuição 

convencional (exceto pelo térreo, apenas habitado por pilotis) qu reproduz parcialmente o partido interior 

da lâmina com salas de engenheiros e pesquisadores em RHO OL234; em compensação, um hall central 
232 “[…] um problema de oposições dos edifícios do eixo monumental, em Brasília, responderia aos objetos e, na 
Embaixada, pela sua configuração, relacionar-se-ia a um sistema ou trama. Sob esse contexto, quando voltarmos a 
Le Corbusier, evidencia-se mais a polaridade” (BELMAR In: CHATEAU; PÉREZ DE ARCE, 2005, p. 2, tradução nossa).
233 “[…] tema insinuado com antecedência no Carpenter Center, pelo encontro de dois mundos: o mundo formal e o 
mundo funcional ou, em outras palavras, o mundo do intuito e o mundo da razão (STRABUCHHI; UGARTE In: PÉREZ 
OYARZÚN, 1991 p. 168, tradução nossa).
234 “A impressão de um objeto dentro de um objeto, aperfeiçoada pelo fato das vedações se estenderem apenas 
por três quadrantes do círculo, permite à esquina do prédio fechado emergir agudamente desde sua capa do fosso 
do elevador e da escadaria. O efeito disso é deslizar o círculo para fora, em resposta ao caminho veicular, e dividir o 
edifício entre uma entrada e uma zona de movimentação e uma zona de trabalho silencioso“ (COLQUHOUN, 1991, 
p. 254, tradução nossa).
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serviria aos pisos 2, 4 e 5, enquanto as dependências do térreo estariam contidas por um núcleo compac-

to, inscrito na projeção do círculo. O brise-soleil agiria como elemento integrador da fachada (STRABU-

CHHI; UGARTE In: PÉREZ OYARZÚN, 1991 p. 168). Ora, a partir do nível 2 e até o último dos patamares, 

percebe-se a descontinuidade do cilindro de vidro (a circunferência apenas completar-se-ia no nível 5), 

porquanto aparecem habitações mais fechadas (toaletes) do seu lado ocidental que não iriam precisar de 

quebra-sóis, bem como varandas que se projetariam escalonadamente para o exterior. Na outra “face” da 

torre, a silhueta interna mudaria em todos os andares, com a aparição de vazios em níveis intermediários 

e recuos das janelas nas salas. No sétimo andar, a liberdade das vedações e divisórias, rodeadas pelo 

terraço-jardim (cuja superfície construída, nesse nível, é proporcionalmente menor do que em outros pro-

jetos corbusianos, parecendo mais com uma varanda), recorda a configuração interna dos pavimentos dos 

apartamentos para o governador no Raj Bahvan, desenhados por Tobito.

Um segundo conjunto de esboços para as plantas, que Jullian esqueceu de datar, apresenta algumas 

modificações posteriores na torre, coladas com fita adesiva. No térreo (FLC 28421), consolida-se a forma tra-

pezoidal da recepção, delimitada por panos de vidro e ligada por uma pequena passarela ao local do caseiro 

(a única presença opaca prevista era a das caixas dos elevadores). Chama a atenção a ausência de escadas 

nesse andar: a partir do quarto nível, a discreta escadaria, de dois lances, que apareceria no segundo e ter-

ceiro pavimentos, seria substituída por uma estreita escada de um único lance, no centro do hall. A grande 

novidade desse dossiê foi a inclusão de uma planta do sexto andar – sala do conselheiro e mais cinco escri-

tórios individuais envolvidos por uma sinuosa lâmina de vidro, respondendo à repartição cartesiana pelo hall 

central (FLC 28426). Jullian também desenhou duas versões do último patamar, com modificações mínimas 

na disposição da mobília, desconsiderando a estrutura de pilotis, no primeiro caso. Trata-se da planta mais 

complexa no que diz respeito à sua distribuição: o hall central diluir-se-ia, gerando um vazio sobre a escada, 

uma pequena sala de espera e um corredor, que vincula a sala de reuniões com o escritório do embaixador 

e sua secretária. Ainda que irregular, por conta da sinuosidade das vedações de vidro, a superfície recorrível 

seria contínua ao nível do terraço, na meia circunferência que define o volume exterior.

Estes planos, praticamente sem alterações, serviram como base para a primeira série de lâminas regis-

tradas por Jullian no Livre Noir – pranchas n. 6092 a n. 6099 – em 15 de novembro de 1963 (quase um 

mês após a elaboração da primeira sequência, FGJF D0251; Fig. 305235). Entre essas pranchas, a mais 

interessante é, sem dúvida, a n. 6099, pois ilustra duas plantas inéditas da “Maison ambassadeur”: 

volume dotado do valor tradicional das embaixadas, segundo Colquhoun (2000, p. 251), de 45 m de 

comprimento por 22,5 de largura, alinhado com o eixo longitudinal do lote – por sua vez, a torre deslo-

car-se-ia para um dos seus cantos, fazendo o papel de portaria do conjunto (FONTAINE IZQUIERDO In: 

CHATEAU; PÉREZ DE ARCE, 2005). O autor também enuncia as três principais propriedades do projeto: 

235 Apenas tivemos acesso às lâminas reproduzidas por Jullian para a exposição sobre o Ateliê da Rue de Sèvres na 
Lexignton University. Suspeitamos que os originais encontram-se no acervo do CCA.
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o corpo principal com recepção e escritórios (localizados no nível 2), um ático de dois níveis, com os 

apartamentos particulares do embaixador, e a soleira, onde se instalaria uma escada nobre. Como no 

caso das unidades habitacionais, as fachadas menores seriam fechadas, enquanto as principais, como 

as da torre, caracterizar-se-iam pela presença de grandes brises, independentes da estrutura principal 

(técnica empregada nos projetos indianos236), diagonais e mais grossos do que os brises na torre – 2,26 

de largura. As plantas representadas na prancha correspondem aos níveis 1 (térreo) e 3. No primeiro, 

além dos pilotis, somente dispuseram-se as dependências do serviço privado da casa, concentradas no 

seu extremo sul. Para acessar lá, tanto pelo oeste (o caminho que vem da chancelaria) quanto pelo leste, 

precisar-se-ia subir alguma das rampas, a maior dessas colada à fachada posterior do prédio. Ou seja: 

para passar do extremo a outro do terreno, seria necessário penetrar transversalmente a residência.

Figura 305: Prancha n. 6092, primeiro projeto para a Embaixada da 
França em Brasília, plantas 1 e 3 da chancelaria, 1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FGJF D0251).

236 “As estruturas antecedentes de brise-soleils foram concebidas como projeções dos panos de vidro. O seu uso 
como estruturas independentes é um dos maiores desenvolvimentos no estilo posterior de Le Corbusier, embora ele 
continuasse empregando a solução original em prédios específicos. Quando usados dessa maneira, reestabelece-
se o espaço de transição entre o interior e o exterior, perdido quando a parede sólida foi destruída e substituída por 
dimensões menores e uma pele impenetrável” (COLQUHOUN, 1991, p. 254-255, tradução nossa).

O conjunto de planos mais completo do projeto AM BR, em escala 1:100 – publicado no volume n. VII da 

Œuvre Complète (LE CORBUSIER, 1965, p. 12-21) –, foi assinado por Jullian em 5 de maio de 1964; ano 

muito difícil na política brasileira por conta do golpe de estado que suscitaria o exílio do próprio Niemeyer. 

Segundo Di Matteo (2009, p. 18), essa situação também pôs em perigo o andamento do projeto, fazendo 
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com que nomes de outros arquitetos (entre eles Maria Elisa Costa e Affonso Reidy) entrassem na lista de 

possíveis substitutos do franco-suíço. Quiçá essa seja uma das razões das numerosas alterações operadas 

na proposta corbusiana, cuja evolução é difícil de reconstruir devido à ausência de croquis intermediários. 

À diferença dos seus predecessores, os planos de maio de 1964 são muito precisos, elaborados à régua e 

compasso, com cores aplicadas uniformemente mediante a superposição de recortes de papel, à maneira 

dos últimos desenhos do chileno para o Olivetti. No que tange à chancelaria, surpreende a aparição de 

um oitavo pavimento, cuja disposição e programa – escritórios – são similares aos do sétimo andar, no 

dossiê anterior (prancha n. 6241; FLC 21075). Entre o segundo e o sétimo pavimentos237, as plantas pos-

suem matrizes semelhantes, com um hall central quadrado (amarelo) repartindo os escritórios compridos 

(vermelho). Existem várias divergências evidentes entre essas, como a omissão de algumas divisórias de 

escritórios para a criação de salas maiores e a desaparição alterna de segmentos de circunferência dos 

níveis inferiores ou superiores, criando varandas que contribuem ao dinamismo da fachada. O único andar 

cujo interior ocupa a circunferência toda é o n. 6 (prancha n. 6239; FLC 21073), abrigando o arquivo (local 

inédito dentro do programa). O mesmo princípio cartesiano se reproduz inclusive no térreo (prancha n. 

6234; FLC 21068), cuja primeira forma trapezoidal desconsiderou-se, ao acrescentar a área construída, 

para a incorporação dos escritórios consulares. Desta vez, uma escada (verde) foi desenhada justo por trás 

da caixa dos elevadores (roxo), ratificando o papel secundário das circulações verticais nesse projeto. A 

trama regular de pilotis foi alterada pela disposição de uma fileira deslocada de pilares compridos ou voiles. 

Graças ao corte Leste-Oeste (a única seção da torre à qual tivemos acesso, prancha n. 6242; FLC 28417), 

sabemos que pensou na construção de um mezanino nesse andar, justo por cima da recepção. 

Pela primeira vez, vemos elevações tanto da torre quanto da casa do embaixador: no primeiro caso, com-

prova-se a relevância dos brise-soleils nas fachadas oeste (prancha n. 6244; FLC 21076) e leste (prancha 

n. 6293; FLC 21077). Esses são dificilmente perceptíveis nas plantas iniciais, contrastando com a presença 

massiva de superfícies vidradas, indicadas pela cor azul. Junto aos balcões238, os brises obedeceriam, se-

gundo Colquhoun (1991, p. 252-253), à exploração entre o interior e o exterior mais do que a uma rigorosa 

proteção solar, criando um terceiro elo na exploração corbusiana começada no Palácio dos Fiandeiros de 

Ahmedabad239 e continuada no Carpenter Center240.

237 N2, prancha n. 6235, FLC 21069; N3, prancha n. 6236, FLC 21070; N4, prancha n. 6237, FLC 21071; N5, prancha 
n. 6238, FLC 21072; N7, prancha n. 6240, FLC 21074. 
238 “O quebra-sol de Le Corbusier funciona como uma extensão dos espaços interiores porque coincide com a 
direção dos paramentos dos recintos […] enquadrando a vista para o campo e para a cidade e deixando invisível o 
exterior próximo aos espaços de descanso, onde consegue-se um espaço horizontal” (CRUZ In: LEIGHTON; PÉREZ 
DE ARCE, 2007, p. 14, tradução nossa).
239 O próprio Jullian descreveria o projeto do Carpenter Center como o primo arquitetônico da Mill Owners, projetando 
o interior para o exterior. Cf. JULLIAN DE LA FUENTE, Guillaume. Carpenter Center for the Visual Arts (1960-1962): 
un memento corbuséen. In: Le Corbusier, une encyclopédie. Paris: Centre Georges Pompidou, 1987.
240 “Le Corbusier faz novamente uso do quebra-sol como mecanismo de controle solar na chancelaria. Dispõe desse 
em dois sentidos, cobrindo as fachadas norte e leste, de maior exposição solar, gerando um efeito de luz e sombra 
muito parecido com o Carpenter Center. [...] O paramento da chancelaria é perpendicular [aos brises], gerando uma 
abertura maior e, portanto, deixando entrar mais luz ao interior” (CRUZ In: LEIGHTON; PÉREZ DE ARCE, 2007, p. 11, 
tradução nossa).
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No que diz respeito à casa do embaixador, os brises apareceriam a partir do térreo (prancha n. 6229; 

FLC 21065), criando uma zona de transição entre o exterior e o interior que viabilizaria a disposição dos 

mencionados quartos de empregados nesse primeiro nível (COLQUHOUN, 1991, p. 255). Porém, existem 

diferenças leves entre a fachada Leste e a Oeste, pelo menos nesse nível (prancha n. 6233; FLC 21066): 

do lado ocidental, a presença dos brises teria menos interrupções do que na fachada posterior e a sua 

orientação diagonal adensaria essa superfície, fornecendo, de longe, uma leitura maciça e contundente 

do volume. Contudo, no extremo sul de ambas as fachadas, persistiria um tramo vazado, de altura tripla, 

fazendo o papel da soleira, e tornando perceptível o jardim do fundo.

No primeiro plano de situação do conjunto, em escala 1:200 e referido ao nível de acesso principal de cada 
edificação, também existiriam alterações importantes em relação à casa (prancha n. 6226; FLC 28430): na 
primeira, a morfologia da rampa Oeste (não mais um trapezoide mais um retângulo) e o deslocamento da 
rampa maior, desta vez para o extremo Norte-Leste do prédio, conectando-se à circulação perimetral da 
piscina. A natureza dessa rampa foi comparada por Queiroz (In: DI MATTEO, 2009, p. 87) a “uma cunha no 
chão, como um movimento no solo que aflora em geometria pura, criando esse embasamento volumétrico 
sobre o qual o edifício está superposto”. Por sua vez, Colquhoun (1991, p. 253, tradução nossa) descreve a 
rampa Sul-Oeste, de largura menor e diretamente vinculada ao estacionamento do embaixador, como “um 
pedestal suportando a chancelaria e, suprimindo o solo intermediário [que] tece ambos os prédios”. Mas, 
à diferença da rampa posterior, a frontal não tocaria completamente o corpo principal, apenas conectan-
do-se por uma estreita e curta passarela, coberta por uma marquise ainda mais apertada, frequente em 
Le Corbusier (COLQUHOUN, 1991, p. 254). Isso foi desenhado em uma duas únicas seções transversais 
do edifício que conhecemos (prancha n. 6232; FLC 28416). No mesmo corte, projeta-se o vestíbulo aberto 
e um cubo “padrão Brevet” (2,26 x 2,26 x 2,26 m), lembrando os dispositivos corbusianos de acesso à 
Fundação Suíça de Paris e da usina Claude et Duval em Saint-Dié: umbrais entre o dentro e o fora e, no caso 
brasiliense, um lugar de encontro protocolar entre o embaixador e seus convidados. Fontaine Izquierdo 
(In: CHATEAU; PÉREZ DE ARCE, 2005) aponta a rotação corporal do visitante que acontece na mudança 
de escala, logo depois de ultrapassar o dispositivo cúbico, ao mesmo tempo que a ocultação da caixa do 
elevador, justo do lado esquerdo do acesso, como evidenciado pela planta do piso 2 (prancha n. 6228; 
FLC 21063). Uma localização estratégica, pois permitiria a operação independente dos espaços de caráter 
oficial nessa planta – o salão de festas de altura dupla, cuja superfície prolongar-se-ia para o exterior pela 

rampa mais larga –; privado (andares superiores) e de serviço (andares inferiores).
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No que diz respeito aos apartamentos, o nível 3 (prancha n. 6227; FLC 21067) acolhe quatro alcovas para 

hóspedes, distribuídas semelhantemente aos quartos de empregados, mas servidas por um corredor que 

remata no vazio sobre o salão. Entretanto, as habitações privadas do embaixador apareceriam no quarto 

pavimento (prancha n. 6230; FLC 21064; Fig. 306). O parecido com o esquema distributivo do Pavilhão 

Suíço é manifestado por Colquhoun (1991, p. 252-253), enquanto Fontaine anuncia essas habitações 

como antecedente dos quartos para doentes do Hospital de Veneza, também sem janelas para o exterior. 

Em Brasília, a iluminação aconteceria pelo intermeio de quatro pátios internos, articulados por um corredor 

axial de circulação, entre os quais se destaca aquele destinado para as crianças, cujas alcovas também 

seriam servidas por uma sala de estar de tamanho razoável (10,5 x 8 m). No remate desse eixo, encon-

trar-se-ia o quarto e a pequena sala do embaixador, o mais íntimo dos lugares do projeto (19 x 11 m).

Os últimos planos do dossiê AM BR de Le Corbusier, com assinatura de Jullian no Livre Noir, possuem 

data de 4 de setembro de 1964 e correspondem às plantas dos subsolos de ambos os prédios, também 

em escala 1:100; plantas que até agora não conhecíamos (chancelaria, prancha n. 6271, FLC 28420; casa 

Figura 306: Prancha n. 6230, primeiro projeto para a Embaixada da França 
em Brasília, planta 4 da chancelaria (habitações), 1964.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 21064).

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 585



do embaixador, prancha n. 6272; FLC 28419), com locais técnicos – depósitos, desembarque de veículos 

fornecedores, quarto do elevador – e formas autônomas nos andares superiores. Segundo a projeção da 

cava na casa do embaixador, no corte longitudinal que Jullian elaborou em 5 de maio (prancha n. 6231; FLC 

28418) e que coincide com o perímetro do pátio privado do embaixador no quarto andar, existiria uma versão 

anterior da planta do subsolo do prédio residencial. 

Figuras 307 e 308: Jullian e Le Corbusier com maquete da primeira 
proposta para a Embaixada da França em Brasília, c.a. 1964.

Fonte: FGJ F02 0015 e FGJ F02 0016

Figura 309: Maquete da primeira proposta para a Embaixada da França 
em Brasília, c.a. 1964.

Fonte: FLC/ADAGP.
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O dossiê integral foi revisado pelo Conselho das Construções da França três meses depois, em dezembro 

de 1964, em uma reunião na Rue Valois, com a presença do arquiteto e a maioria dos seus colaboradores: 

Andreini, Oubrerie, Tavès e, logicamente, Jullian. A proposta foi aprovada pelo inspetor geral da cons-

trução civil, Henry Bernard, que apenas colocou algumas limitações no orçamento (DI MATTEO, 2009, p. 

24). Várias fotografias (Figs. 307-310) registraram a maquete elaborada por Jullian para essa ocasião e 

também foram incluídas na Œuvre Complète (volume n. VII241). No modelo, o chileno omitiu detalhes 

menores, como a marquise sobre a passarela do acesso à casa do embaixador. 

Vários fatores fizeram com que o projeto de Le Corbusier para a embaixada francesa ficasse pa-

rado (já logo depois do seu retorno do Brasil, Le Corbusier expressou a Malraux seu aborrecimento pelo 

menosprezo e pela falta de reconhecimento do projeto por parte das autoridades francesas. PEREIRA; 

RODRIGUES, 1987, p. 259) e, posteriormente, fosse totalmente anulado, privilegiando uma nova criação de 

Jullian, cuja contratação começou a ser negociada mesmo antes do falecimento de Le Corbusier. Entre as 

causas da desconsideração, menciona-se a violação à normativa de gabaritos no setor (denunciada pelos 

diplomatas dos Estados Unidos, se bem o mestre contava com o aval das autoridades locais para construir 

sua torre); a inconveniência da geometria formulada no desenvolvimento das atividades cotidianas da 

chancelaria (D’ARS apud DI MATTEO, 2009, p. 60) e, principalmente, a morte do arquiteto242.

Figura 310: Maquete esquemática da primeira proposta para a Embaixa-
da da França em Brasília, c.a. 1962.

Fonte: FLC-ADAGP.

241 No site da FLC (Disponível em: <http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/410x480_2049_1128.jpg>, 
Acesso em: 12 fev. 2015) disponibilizou-se uma foto de uma maquete diferente, anterior, dando conta de uma torre 
mais baixa e de um volume sinuoso, justo do lado da casa do embaixador, que aparece ainda mas estreita, baixa 
e hermética (Fig. 310).
242 “Rapidamente, a programação foi evoluindo, necessitando alterações muito importantes. À medida que a 
atribuição do projeto ao escritório de Jullian de La Fuente ia se concretizando, o abandono da ideia de implementar 
o projeto de Le Corbusier tornava-se mais patente ‘[...] ele oferece a vantagem de poder ser apresentado como um 
aluno de Le Corbusier perante as comunidades brasileiras e parisienses que nos criticam por termos abandonado o 
projeto do mestre para a Embaixada’” (DI MATTEO, 2009, p. 26).
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4.3.2. 
O caminho para o ateliê de Veneza

Posto que não se trata do projeto corbusiano no qual Jullian participou durante mais tempo (pelo menos 

entre 1959 e 1965), o Hospital de Veneza, cuja concepção começou em 1964, é, com certeza, um dos 

episódios melhor reconstituídos e divulgados pela historiografia corbusiana, por conta não apenas da en-

vergadura de sua documentação, mas da aparente ruptura do seu arquiteto com as pesquisas que lhe 

ocuparam durante as décadas precedentes. Isto, segundo vários autores, seria consequência do prota-

gonismo de Jullian na sua concepção, e de interesses próprios de uma segunda modernidade europeia 

(particularmente a ideia mat building243), insinuados no projeto para Rho. Dentro das reconstruções e 

análises do dossiê H VEN LC (o acrônimo do hospital atribuído por Jullian após a morte de Le Corbusier), 

destacam-se as teses de doutorado de María Cecilia O’Byrne (2008) – em particular o caderno n. V: “Unidad 

de Unités” – e Mahnaz Shah (2013), bem como livros anteriores – incluindo os de Hashim Sarkis (2001); 

de Amadeo Petrilli (1999) e do próprio Jullian que, em 1968, publicou The Venice Hospital Project of Le 

Corbusier. A esse corpus, juntam-se os seminários sob a direção de Rodrigo Pérez de Arce, no mestra-

do em arquitetura da Universidade Católica do Chile, e artigos de Marida Talamona (In: COHEN, 2013); 

Pedro Ignacio Alonso e outros autores, particularmente no número de Massilia, annuaire des études 

corbuséennnes dedicado a Jullian.
Isto posto, o exercício de reconstrução total do processo resulta não somente desnecessário, mas 

pouco provável, considerando a quantidade de fontes existentes e os alcances temporais e conceituais 
deste trabalho. Em compensação, focaremos no papel de Jullian durante o período que o dossiê contou 
com o acompanhamento do franco-suíço (as duas primeiras propostas, que o mestre chegou a publicar no 
volume n. VII da Œuvre Complète, 1965), lançando mão de documentos originais do FGJF e da FLC. Essa 
fase encerrou-se com a criação inédita de um Ateliê Le Corbusier fora de Paris (posteriormente ligado ao 
Ateliê Jullian), em Veneza, onde o chileno e sua esposa se trasladariam todos os verões a partir de 1965). 
Vale a pena começar pela pergunta: além da mencionada proximidade que Le Corbusier tinha com Jullian, 
com 35 anos de idade no início dos estudos para o hospital, existem outras razões pelas quais o mestre 

conferiu-lhe tanta responsabilidade dentro do processo do H VEN LC?

243 A ideia do mat building como geratriz do projeto corbusiano e a versão atualizada de Jullian para o Hospital de 
Veneza têm sido questionadas desde a época do seu desenvolvimento (Mumford, por exemplo, cogitou que houve 
mais coincidências eventuais do que uma influência das ideias do Team Ten sobre Le Corbusier). De fato, o próprio 
Jullian (apud ALLARD, 2005, p. 146, tradução nossa), declarou: “[…] vocês continuam chamando a Veneza de 
mat-building… mas nunca o consideramos assim… os mat-building são muito simples”. Outro depoimento do 
chileno acrescentou essa colocação: “[...] basta ler o livro Paris: 1956-1922, quando fala de Veneza, para entender 
que o projeto do Hospital de Le Corbusier estava em tudo quanto é lugar” (JULLIAN apud VÁSQUEZ, 2007, p. 20, 
tradução nossa).
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Uma primeira resposta possível se acha na própria origem do estágio de Guillaume na Rue de Sèvres, isto 
é, suas primeiras cartas para o mestre demandando uma vaga no escritório (17 de fevereiro de 1959; FLC 
E2-5-336), escritas, justamente, nessa cidade italiana (inúmeras vezes comparada com sua natal Valparaí-
so). A essas anexou uma série de croquis da sua viagem a Veneza, em 1958, que reproduzem parte dos 
riscos e anotações da sua caderneta sobre a Piazza San Marco e o Palazzo Ducale (FGJF L0014; Fig. 311). 
O mestre advertiu-lhe, em correspondência de 2 de março de 1959: “Você tem certeza de ter observado 
como foram executados o Campanile, as Cúpulas de São Marcos e as fachadas dos Procuradores? Quiçá 
você não seja suficientemente curioso da realidade das coisas. Rabiscar é uma coisa perigosa nos arqui-
tetos” (FLC G1-15-246, tradução nossa).

A necessidade de um novo hospital para La Serenissima foi divulgada a partir de 1959, quando suas 
autoridades decretaram o obsoletismo do Ospedale de San Giovanni e Paolo. No entanto, o encargo a Le 
Corbusier somente se concretizou em 11 de março de 1964 (em carta ao presidente do hospital, Carlo 
Ottolenghi), quando Le Corbusier consentiu com o desafio que o prefeito da cidade tinha lançado em 24 
de setembro de 1962244. Assim que comunicada sua decisão, o arquiteto ordenou ao chileno começar o 
estudo das alcovas (o projeto devia começar pelo atendimento da normatividade hospitaleira de Venezia 
em relação às habitações245) com base nos quartos de estudantes em sua proposta para a Cité Universi-
taire de Paris (1925), contrastando com a tipologia da Fundação Suíça, propunha-se como uma gigantesca 
rede de células disposta em um único plano horizontal (In: SARKIS, 2001, p. 24). Mas, comentaria Jullian 

244 “[…] Giovanni Favaretto Fisca contatou a Le Corbusier para discutir os detalhes e problemas relativos à ilha do 
Tronchetto, junto ao encargo para o novo Hospital Civil de Veneza“ (SHAH, 2013, p. 12, tradução nossa).
245 “O ponto de partida do hospital foi a célula dos pacientes. Esse elemento criado à escala humana [...]” (FLC I2-20-
1/23, tradução nossa).

Figura 311: Croquis de Jullian na Piazza San Marco, Veneza, 1958. Fonte: FGJF L0014.
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posteriormente, o estudo dos quartos também se inspirou nas agrupações do Hospital France-États Unis 
em Saint Lô (1950), que o colaborador visitou com o médico e amigo da defunta Yvonne Gallis, Jacques 
Hindermeyer246 (O’BYRNE, 2008, p. 27, nota 20).

Ora, muito longe da ideia de tabula rasa que caracterizou propostas corbusianas para tecidos urba-

nos consolidados, os primeiros contatos do franco-suíço com Ottolenghi revelaram que o partido para o 

Hospital iria respeitar a estrutura medieval preexistente. Um desses contatos aconteceu na viagem que 

“Corbu” fez à cidade italiana em agosto de 1963, convidado por seus futuros clientes e acompanhado por 

Giuseppe Mazzariol (renomado crítico da arquitetura veneziana e eventual colaborador no H VEN LC por 

parte da comissão do hospital). De lá, trouxe um risco de uma das sete obras que Vittore Carpaccio, pintor 

veneziano quatrocentista, elaborou na sua caderneta para ilustrar a lenda de Santa Úrsula (“Martirio dei 

pellegrini e funerali di sant'Orsola”, 1493) que, com certeza, Le Corbusier viu em uma exposição tempo-

rária do pintor no Palazzo Ducale247. Segundo Jullian, tanto Carpaccio quanto Antonio Canaletto preocupa-

ram-se, na sua pintura, pela reorganização espacial de Veneza:

Canaletto se ocupava do tecido da cidade, apresentando as ilhas como um cenário... 
Estávamos usando o Ponte Vecchio, o Palazzo Ducale e San Marco como referências... 
Carpaccio, por sua vez, tratava da ativação desse estado pelos meios que descrevem 
a maneira particular na qual as ilhas são habitadas por seus cidadãos... o espaço de 
Canaletto e Carpaccio se relaciona com algo mais do que a representação da vida ur-
bana veneziana em períodos específicos: a ideia de atmosfera, uma condição inerente 
ao campo da cidade e da sua arte (JULLIAN apud SHAH, 2013, p. 18, tradução nossa).

246 Outra referencia estudada por Jullian para o H VEN LC foi a cidade de Bonn, por conta da ideia de uma sala grande 
com peças menores por dentro (JULLIAN em depoimento a O’BYRNE, 2008, caderno n. V, p. 63).
247 “Le Corbusier tinha passado por uma série de doloridas cirurgias hospitalares ao longo da sua vida e sabia o que 
era ficar desamparado e com muita dor. Além disso, o arquiteto de 77 anos era ciente de sua enfermidade e de que, 
talvez, não viveria muito” (SHAH, 2013, p. XIX, tradução nossa).

Figura 312: Croquis de Jullian, padrões para os quartos do Hospital de 
Veneza, 1964.

Fonte: FGJF L0048, p. 2.
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Após aceitar o encargo e retornar da viagem, Le Corbusier compartilhou a notícia com Jullian e, durante 

duas horas, explicou-lhe suas primeiras impressões da cidade e sua aproximação ao programa (ALLARD 

In: SARKIS, 2003, p. 24). Na viagem a Veneza, que mestre e pupilo fizeram juntos mais tarde, observaram 

a lagoa e visitaram um bairro cheio de pequenas ruas (calli) e pracinhas (campelli); fonte de várias ideias 

geratrizes do projeto (JULLIAN apud SHAH, 2013, p. 45). A esse respeito, surpreende um comentário de 

Jullian, que pareceria justificável por conta da quantidade de desenhos da sua autoria: “a maioria das dis-

cussões sobre a arquitetura, no ateliê da Rue de Sèvres, aconteciam apenas entre os assistentes e nunca 

incluíam ao próprio Corbusier” (apud ALLARD In: SARKIS, 2003, p. 22, tradução nossa). Um desses riscos, 

de 20 de março de 1964, colado em 8 de maio sobre a segunda página da sua caderneta248 (FGJF L0048; 

Fig. 312), ilustra uma série de padrões, a partir de um quadrado de 3,66 m de lado (“pour chambre hospi-

tal [sic]”). Infelizmente, as folhas seguintes molharam-se e seu conteúdo ficou quase ilegível; todavia, é 

possível reconhecer duas fotos aéreas de piazzas italianas (San Marco em Veneza e Del Campo em Siena; 

p. 18) e, atrás, a lista de locais a projetar para uma “Unité des soins” (de maior abrangência do que uma 

UTI)249. O programa hospitaleiro, nunca antes abordado na trajetória do ateliê, foi aprofundado pelo chileno, 

na mesma caderneta, em 8 de junho, a partir de investigações sobre standards técnicos para hospitais do 

Centre Technique de l’équipe sanitaire pour la santé250. Ambos os inventários eram necessários para a ela-

boração do primeiro organograma do hospital, cujo miolo seria justamente a unidade de cuidados, dividida 

em quatro blocos e um asa burocrática (FGJF L0048, p. 25). Justamente, o pavilhão de serviços adminis-

trativos é descrito na página seguinte251, incorporando mais um esquema organizativo que ganhava traços 

arquiteturais: uma lâmina comprida, servida por uma espécie de passarela e rematada por um solaruim, 

da qual desprender-se-iam já não quatro mas sete unidades quadradas. As notas, com dados específicos 

para o estabelecimento das áreas em cada um dos locais, como a quantidade de mobiliário necessário por 

quarto e as dimensões dos corredores e das portas, aparecem nas duas paginas seguintes do caderno, 

com data de 11 de junho (p. 27-28). Para encerrar a pesquisa sobre o programa, Jullian focou na unidade 

de pronto socorro, com destaque às principais possibilidades de acesso dos doentes (ambulância, helicóp-

tero; avião); às salas de espera, às salas de operação; à radiologia e ao laboratório (FGJF L0048, p. 30). 

248 Como evidenciado por essa caderneta (p. 10-11; 31), Jullian trabalhava paralelamente em um projeto independente 
ao ateliê: o apartamento para Jean Claude Duneaux em La Celle Saint Cloud (pequena cidade da região parisiense 
onde o chileno estabeleceu sua residência). Os planos e detalhes em escala 1:5, que Jullian elaborou, estão nas 
pastas FGJF PLr418 0015; PLr419 0015; PLr420 0015; PLr421 0015; PLr422 0015; PLr423 0015 e PLr424 0015.
249 “Hospital de cuidados a) Recém formados / unidades de tratamento intensivo, intermediárias, etc. / separadas / 
médicos e cirurgias comuns / maternidade / pediatria / reanimação pós-cirurgia / tuberculose / psiquiatria / doenças 
contagiosas / cirurgia 40 a 50% / medicina 20 a 25 % / obstetrícia 12 a 25% / pediatria (não recém nascidos) 
15% / quimio? / oftalmologia e otorrinolaringologia 9 a 15% // b) Gabinete de medicação [sic] / armazenagem de 
medicamentos [sic] plataformas de med. [sic] especialistas” (FGJF L0048, p. 19-20, tradução nossa).  
250 “1) Serviço ambulatório / 2) unidade de cuidados 3) serviço comunal de diagnóstico e tratamentos a) laboratório 
b) farmácia e esterilização central c) radiologia – raios x […] d) fisioterapia e [?] e) necrotério e autópsia 4) Bloco de 
operações 5) Bloco de obstetrícia ‘clássica e sem dor’ / 6) serviço de urgências 7) serviço / 8) serviços gerais / […] 
b) lavanderia e roupas” (FGJF L0048, p. 25, tradução nossa).
251 “departamento de Alimentação / departamento de serviços gerais / centralizados / sala de formação para primeiras 
enfermeiras para higiene / flexibilidade = mudança a quartos para equipamentos. 30 doentes = máximo para a 
enfermaria / Solarium / 1 jardim quarto de 3 camas / standard UPMS / máximo de quartos por cama é 4 / comparações 
na unidade de cuidados” (FGJF L0048, p. 26, tradução nossa).
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Nesse mesmo dia, sobre um bilhete solto, Jullian escreveu: “Hindermeyer tem que passar as ‘ligações’ 

principais para determinar segundo os contornos. E determinar as caraterísticas, com cotas para […] 

saúde […]” (FGJF D0127, tradução nossa252). O bilhete acompanha um gráfico curioso, intitulado “tabela 

relação serviços 2o [segundo Paul] Nelson253 ministro da saúde” e elaborado na véspera (p. 35); um vir-

tual triângulo retângulo, preenchido por letras coloridas, de acordo à convenção: “a – adaptado (ocre)”; 

“b – próximo (laranja)”; “c – religado à (amarelo)”; “d – sem importância (verde)”. Os “valores” estariam 

determinados pela mesma lista de locais, tanto na abscissa quanto na ordenada do gráfico254: assim, na 

base do triângulo, aglutinavam-se os valores menores (“d”). Uma versão mais sofisticada do desenho, 

datilografada, aparece na página seguinte. Cada um dos espaços ganhou um valor numérico, bem como 

a categoria de relação – vias de comunicação – 1 ou 0. A figura resultante se afastava do triângulo: uma 

linha configurada por setas múltiplas.

Figura 313: Riscos de Jullian com princípio compositivo das Unité de 
Bâtisse e um esquema do corte transversal, 1964.

Fonte: FGFJ L0048, p. 34.

252 A mesma pasta possui uma xerocópia da página 29 do caderno FGJF L0048.
253 Paul Nelson foi um arquiteto estadunidense, especialista em arquitetura hospitalar, que construiu o Hospital 
France-États Unis em Saint Lô, visitado por Jullian e Hindemeyer. Trabalhou com Auguste Perret, sob recomendação 
de Le Corbusier. Como comentado no primeiro capítulo deste trabalho, Nelson pertencia ao círculo parisiense dos 
surrealistas e, em 1937, interagiu com Roberto Matta e com os membros do Grupo Austral.
254 “Serviço administrativo [sic]; unidade de cuidados; maternidade; consulta externa; radiodiagnóstico; radioterapia; 
[?];  laboratório; necrotério e autópsia; farmácia; esterilização central; bloco operatório; bloco obstetrícia; urgências; 
aberto cirurgia; […] lavanderia roupas; faxina; quartel do pessoal; central mecânica; atelier; lojas” (tradução nossa). 
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Figura 314: Risco inicial de Le Corbusier para o Hospital de Veneza, 1964. Fonte: Fondo Ospedale Civile di Venezia – ULSS Veneziana.

Figuras 315 e 316: Collages de Jullian com o partido inicial do Hospital 
de Veneza, 1964.

Fonte: publicadas por (MAZZARIOL, 1967, p. 98).
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14 dias depois, Jullian fez um esboço (corte transversal) do sistema de captação de luz solar justo no 

encontro de duas abóbadas, como uma primeira e fugaz solução para o teto do hospital (FGJF L0048, p. 

33). Essa questão não resultaria tão categórica quanto a abóbada no avesso da mesma folha: diagramas 

em miniatura apontando as fases de subdivisão de um quadrado (p. 34) – uma espécie de operação 

geométrica fractal255. O esquema tornar-se-ia mais complexo na página seguinte caderno, de 22 de julho: 

as subdivisões deslocaram-se, conformando uma cruz gamada e um vazio interior. À direita, um pequeno 

esquema ilustra a agrupação de vários quadrados, cada um dos quais responderia ao princípio da suás-

tica. A cor verde-amarela, no centro, indica a previsão de jardins interiores que, segundo esquemas em 

corte, dispor-se-iam no segundo andar, rodeados por habitações abobadadas (n. 3; Fig. 313). Os estudos 

de Jullian complementam um desenho primário de Le Corbusier, de 30 de março256, ilustrando uma figura 

indeterminada (Fig. 314)257. O arquiteto entregou a Mazzariol esse desenho (LE CORBUSIER, 1969, p.135), 

provavelmente em junho desse ano, na Rue de Sèvres, durante a visita do crítico italiano e de uma comitiva 

do hospital para conhecer as primeiras ideias sobre o projeto (MAZZARIOL, 1966, p. 241). No seu artigo 

sobre o Hospital de Veneza, publicado na revista Zodiac n. 16 (1966, p. 7), Mazzariol publicaria alguns 

collages (Figs. 315 e 316) que Jullian (apud O’BYRNE, 2008, caderno n. V, p. 62), identificou como o ver-

dadeiro momento inicial de gestação do projeto veneziano: 

Entendemos que o problema estava onde juntam-se as unidades. Porque esses colla-
ges serviram, primeiramente, para deixar uma pegada para, depois, com o programa, 
aparecerem as notas que permitiram começar a montagem do projeto. E começam a 
gerar-se todos os espaços que permitem fazer do assunto hospitaleiro, no projeto do 
hospital, um problema espacial. E a sua relação com a cidade (tradução nossa).

A partir da natureza desses rascunhos, intui-se que, como no caso do Carpenter Center e do Centro de Cál-

culos Olivetti, o projeto para o Hospital de Veneza foi determinado pela vontade de deixar um testemunho 

de todos os princípios e teorias corbusianas, bem como de abrir novas vertentes na arquitetura moderna 

(JULLIAN apud SHAH, 2013, p. 2; 9). Esse aspecto começou a se materializar no dossiê elementar, com 

um prédio de 381 x 300 m que configuraria uma estrutura hospitalar de 1.200 camas para doentes, mé-

dicos e freiras. Os planos foram assinados por Jullian e, esporadicamente, por seu parceiro Oubrerie, com 

registro no Livre Noir de 1 de outubro de 1964. Uma das premissas desse primeiro projeto, como narrado 

pelo colaborador sul-americano, não era construir um prédio fechado nem uma muralha para a cidade, mas 

255 Esse tema compositivo, que regeria posteriormente o projeto veneziano, é comparado pelo próprio colaborador 
chileno com a teoria dos fractais de Benoît Mandelbrot, afirmando coloquialmente: “Você pode cortar o hospital 
em pedacinhos. E fazer pedacinhos pequenos e hospitaizinhos maiores” (JULLIAN apud O’BYRNE, 2008, caderno 
n. V, p. 70, tradução nossa).
256 “Os desenhos preparatórios foram desenvolvidos solitariamente, longe de Paris. Jullian esperou pacientemente 
na Rue de Sèvres para o começo da nova ventura... Le Corbusier retornou com alguns riscos. [...] ele estabeleceu a 
forma dos cubículos [...] todo o restante resultou disso” (MAZZARIOL, 1966, p. 241, tradução nossa).
257 O risco possui uma relação íntima com o Museu do Século 20 em Nanterre, abordado linhas abaixo. Segundo 
Jullian (apud SHAH, 2013, p. 24), nesse, Le Corbusier desenvolvia a metodologia do potato building, isto é, uma 
fachada sem fachada. Mais uma caixa de milagres?
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levar em conta a transparência que distingue-a através do uso das transennas venezianas e que, junto à 

água e à luz258, criam uma única composição259. 

Como expresso pela planta de situação (prancha n. 6275; FLC 33339), o terreno escolhido locali-

zava-se no extremo noroeste da ilha, no maior e mais denso bairro da cidade, o Cannaregio, e, do outro 

lado do canal, em San Giobbe, o antigo local do matadouro. Tanto nessa planta quanto nas restantes do 

dossiê, aparecem as silhuetas do tecido urbano preexistente ao redor do terreno, incluída a via férrea; de 

fato, à solicitude de Le Corbusier, Jullian e Oubrerie lançaram mão de uma vista aérea da cidade, gravura 

elaborada por Jacopo de Barbari em 1500, que ilustra traços da vida cívica e a relação entre os edifícios, 

os canais e a rede superposta de pátios e jardins (JULLIAN apud SHAH, 2013, p. 19). Não era a primeira 

vez que Le Corbusier estudava, para suas propostas urbanas, a estrutura de Veneza, cidade que conheceu 

no seu périplo italiano de 1907 (um plano da cidade foi publicado por ele no capítulo “Je prends Venise à 

temoin”, de La Ville Radieuse, 1930).

Sobre esse ponto, é interessante comparar as hipóteses lançadas por Shah (2013, p. 3) e O’Byrne 

(2008, caderno n. IV, p. 17): a primeira autora afirma que o H VEN LC corresponde a uma releitura não 

mimética do tecido consolidado em Veneza e de sua estrutura medieval (opinião compartilhada por Sarkis, 

mas com relação ao tema da experiência260); a segunda concorda com essa tese, mas enfatiza na ideia do 

projeto constituir um manifesto corbusiano sobre a construção da cidade horizontal; uma espécie de unité 

d’habitation (incluso pela quantidade de usuários, ao redor de 1.600), não em altura, mas estendida no 

território (O’BYRNE, 2008, caderno n. IV, p. 15; 17). 

Como na projeção do convento de La Tourette ou do próprio Zurichhorn, a concepção do H VEN LC 

começou a ser desenvolvida de cima para baixo (JULLIAN apud O’BYRNE, 2008, caderno n. V, p. 64-65), 

com o desenho de quatro andares mais a cobertura261. Para todas as plantas existe uma versão colorida em 

258 Sobre a junção água-cores-luz na proposta, alude ao apelo constante, no ateliê, ao Salubra (lembre-se da 
contribuição de Tobito nessa matéria) e à influência, mais uma vez, da pintura italiana: “Impregnado da sensibilidade 
cromática, Jullian explora os atributos próprios do reflexo, as relações da cor própria [...] e as misturas da cor. 
Esse interesse acrescenta-se em Veneza, onde, segundo ele [...] pelo efeito do reflexo, os palácios parecem 
transparentes... [o chileno] já estava estimulado pelas práticas do atelier, onde Le Corbusier usava [...] o Clavier de 
Couleurs. Segundo Jullian, essa paleta está inspirada nas cores de Giotto [...]” (PÉREZ DE ARCE, 2000, p. 14; 79, 
tradução nossa). Porém, o próprio Jullian (apud PETRILLI, 1999, p. 116-117, tradução nossa) disse: “Em Veneza, as 
cores são particulares, no sentido em que você não lê a cidade monocromática, mas como um certo tipo de luz dado 
pela água. E então, ao entender isso, você pode fazer uma parede vermelha, verde, ou amarela? [...] No Hospital, 
todos os elementos corbusianos, como no caso da policromia, aparecem em uma ordem diferente, e determinam um 
espaço mágico no sentido em que reverte-se, se pensar bem, você não sabe o que está por cima e o que por baixo”. 
A partir de um comentário de Ferretti (In: PÉREZ DE ARCE, 2005, p. 10, tradução nossa), uma terceira paleta, a qual 
teria regido a policromia do Hospital: “[…] encarregada à fábrica de Pinturas Berger. Essa constava de dezesseis 
cores que não coincidiam perfeitamente, embora a semelhança em relação à seleção original”.
259 “[...] ainda que, nos planos publicados no primeiro projeto, não exista o nível 2 ou 1, segundo a denominação das 
plantas em cada versão, no Livre Noir do ateliê existe uma referencia ao plano H.VEN.LC 6277, coberto. Sem dúvida, 
sabia-se do começo que o nível 1 viabilizaria o uso de águas-furtadas que permitiriam espaços de altura simples ou 
dupla, segundo os quesitos do programa” (O’BYRNE, 2008, caderno n. IV, p. 10-11, tradução nossa).
260 “Se você toma peças pequenas do hospital pode relacioná-las a Veneza... O projeto inteiro está organizado desse 
jeito. Toda a circulação, corredores e halls... no hospital são nomeados após nossa [de Le Corbusier e sua equipe] 
própria experiência da cidade... o que interessa é sua integração com a vida da cidade. E Le Corbusier descobriu a 
essência da cidade de Veneza, sua estrutura e a sua luz – não na louça de desenho mas... observando e percorrendo 
através dessa, ao longo do tempo” (JULLIAN In: SARKIS, 2001, tradução nossa).
261 O documento FGJF D0153 possui o listado dos planos que ficaram sob custódia do Uficcio Tecnico, que inclui 
pranchas verificadas por Le Corbusier, bem como desenhos posteriores ao seu falecimento. Nesse, mencionam-se 
10 documentos diferentes datados de 1 de outubro de 1964, enquanto nós apenas tivemos acesso a 9.
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função não dos elementos arquitetônicos, mas do programa262, permitindo identificar com maior facilidade 

o sistema de crescimento orgânico, mediante os módulos denominados por Le Corbusier como Unités de 

bâtisse263 e detalhados na prancha n. 6286 (FLC 32176A e B). Essas possuem uma planta quadrada, de 59 

m de lado aproximadamente, e um sistema ordenador que incluso serviria para configurar outra proposta, 

através de diferentes tipos de articulação entre os módulos – neste caso em suástica –, ecoando parte 

da experiência para o Olivetti. Um tabuleiro de unités, em palavras de O’Byrne (2008, caderno n. V, p. 75). 

Além da quantidade de unidades (3 quadrados em Rho contra 19 na primeira proposta do Hospital), a 

grande diferença entre ambas as estruturas, de pretendido crescimento ilimitado, estava na liberdade que, 

no exemplo veneziano, existia nas operações para sua articulação. Isso debilita a reiterada afirmação, por 

parte de alguns historiadores da arquitetura moderna, que o princípio matemático por trás dos mat-buil-

ding, explorado por vários membros do Team Ten264, influenciou a Le Corbusier para seu projeto italiano. 

Disse Jullian (apud O’BYRNE, 2008, caderno n. V, p. 75, tradução nossa):

O que aconteceu com o hospital é que [...] criava um espaço; entre um objeto e o outro, 
que também olha para o interior, há um espaço, um in between. Isso relaciona ambos 
os objetos. [...] Uma maneira de trabalhar esse espaço conceitualmente. E isso é uma 
parte muito importante porque, se você fazia um objeto em Veneza, era necessário es-
tabelecer uma forma pré-determinada. Mas, se você [...] articulava [...] encontrar-se-ia 
com uma coisa diferente, o edifício iria reagindo. Isto com algumas regras porque não 
existe uma liberdade total. Mas [...] quando você olha por baixo, onde há uma vista que 
enquadra uma parte do canal... então, tudo isso faz parte da experiência veneziana, do 
que acontece na cidade. [...] Le Corbusier nunca codificou-o.

O andar n. 1 (1A, segundo o Livre Noir265; prancha n. 6276; FLC 32173A/B; Fig. 317) corresponde ao nível 

de contato entre o projeto e a lagoa, que aconteceria, na maioria da superfície do prédio, por pilares es-

paçados cada 6,32 m e por uma plataforma sobre a água (passarela), rematada pelo volume da capela. 

Por meio dessa estratégia, criava-se um eixo Sudeste/Noroeste que articularia os vazios na parte mais 

íntima do conjunto (O’BYRNE, 2008, caderno n. IV, p. 6). Nessa versão, o Hospital iria possuir três entra-

das: na esquina oeste do projeto, configurar-se-ia uma praça para o acesso de visitantes, enfermeiras e 

freiras voluntárias; no outro extremo, isto é, na borda do San Giobbo, do lado de um gôndola-porto para 

ambulâncias (existiria outro para fornecedores), ficaria o acesso para doentes. Por fim, chama a atenção 

o ponto 2 do programa indicado na esquina do plano: um auto-porto, justaposto a essa portaria e religado 

262 Amarelo: caminhos pedestres; laranja: circulações para médicos especializados, setores médicos e salas de 
cirurgia; cinza: circulações mecânicas, elementos fixos e mobiliário; roxo: praças públicas; bege: rampas; vermelho: 
celas de freiras e quartos de pacientes.  
263 Trata-se de um termo que Tobito já tinha empregado nos planos do Raj Bhavan e cuja definição é fornecida 
por O’Byrne (2008, caderno n. IV, p. 6, tradução nossa): “Cada Unité de bâtisse do hospital é um cubo ao qual, 
dependendo da localização no conjunto, subtrai-se uma ou várias partes. Por exemplo, nas zonas de administração, 
o cubo está praticamente inteiro, à exceção do nível 3, onde os volumes formam os terraços do segundo projeto”.
264 Alternadas com os primeiros riscos para o H VEN LC, encontram-se as notas em espanhol de Jullian sobre sua 
participação no encontro organizado pelo Team Ten na Abadia de Royaumont.
265 Existiria uma prancha do nível “1b”, pela assinatura do n. 6277 (barrado) no Livre Noir. 
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à rede veicular por uma passarela (n. 13) que, por sua vez, serve às entradas dos blocos de obstetrícia 

(8) e medicina social (6). Na planta, apenas reconhecem-se duas unités de bâtisse no extremo sudeste 

do conjunto (administração e serviços alimentícios), em vermelho e separadas por um vazio de iguais di-

mensões. Pela presença de pilotis e pela maquete publicada no volume n. VII da Œuvre Complète (1965, 

p. 142), especulamos que se trataria de um espaço aberto delimitado apenas pelo seu teto. Entretanto, 

a ausência de outras indicações, nas convenções do programa ou no conteúdo das plantas superiores, 

impede confirmar nossa suspeita266.

Figura 317: Prancha n. 6276, Hospital de Veneza, terceira proposta, 
planta do nível 1A, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian  (FLC 32173B).

266 “Em ambas as versões, chama a atenção que os programas não sejam muito claros na definição dos espaços 
construídos, e que haja referências mínimas aos espaços abertos da proposta, que ocupam a maior parte do pátio 
no nível 1. Somente os percursos em cor cinza, no primeiro projeto, pareceriam indicar a existência de dois tipos 
de áreas abertas (cobertas e/ou descobertas) no nível 1: aquelas formadas pela rede de circulações horizontais em 
cinza e aquelas que não, em branco” (O’BYRNE, 2008, caderno n. IV, p. 8, nota 6).
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Figura 318: Prancha n. 6278, Hospital de Veneza, terceira proposta, 
planta nível 2, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 32174B).

Figura 319: Prancha n. 6279, Hospital de Veneza, terceira proposta, 
plana nível 2A, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 32175B).
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O segundo piso, que em realidade se divide em dois, é representado por meio das pranchas n. 6278 

(FLC 32174A e B; Fig. 318) para o nível 2a, e n. 6279 (FLC 32175A/B; Fig. 319), para o nível 2b, além da 

maquete desmontável, também publicada na Œuvre Complète, v. VII (1965, p. 144-146). O nível 2a não 

é apenas extenso (aproximadamente 30.000 m2) mas intricado: trata-se do setor de medicina interna, 

batizado por Le Corbusier como “claustro alveolar” – mesmo termo com o qual denominou a superfície do 

pavilhão de produção na usina Olivetti: o grande claustro estaria formado por quatro pátios ou alvéolos, 

confinados por terraços. Porém, o sistema das unités, servidas por corredores em suástica, quase não é 

legível e a maioria das circulações verticais chegam no eixo Sudeste/Noroeste (O’BYRNE, 2008, caderno 

n. IV, p. 63). A leitura geral do andar 2b muda bastante, por conta do predomínio dos circuitos autôma-

tos – circulações diretas e mais longas, com diferentes larguras em função da sua hierarquia (O’BYRNE, 

2008, caderno n. IV, p. 13) – gerados ao redor dos pátios, comunicando pequenos locais e lugares de 

armazenagem de coisas “sujas” (resíduos sanitários) e “limpas” (material cirúrgico novo). No desenho, 

a projeção de pilotis e das arestas dos volumes superiores permite intuir a reconfiguração das unités de 

bâtisse no patamar imediatamente superior.

Figura 320: Prancha n. 6279, Hospital de Veneza, terceira proposta, 
planta nível 3, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 32176B).
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O nível 3 (prancha n. 6280; FLC 32176A/B – maquete em Œuvre Complète, v. VII ; LE CORBUSIER, 1965, 
p. 149), seria o pavimento mais denso do projeto, fornecendo limites mais claros para a praça de acesso 
– estratégia de aproximação à essência medieval do tecido circundante – e incrementando a sensação 
de ousadia estrutural, insinuada com antecedência pela altura das palafitas sobre a lagoa (Fig. 320). Nes-
sa planta, os labirintos desse andar ficariam reservados para a experiência dos indivíduos, enriquecida 
pelos jardins suspendus, remanescente dos riscos coloridos de Jullian para o H VEN LC na sua caderneta. 
No setor de hospitalização, na pequena parte do terreno que invade o Cannaregio, dispunha-se o “Hôpital 
de pédiatrie” (contribuição corbusiana ao programa), com acesso pelo térreo (10 m por baixo desse pata-
mar), mas ligado ao restante do projeto por uma passarela sobre o canal – mainstreet – de caráter simbó-
lico e funcional267. Tanto nessa unité, quanto nas restantes do mesmo patamar, identifica-se claramente 
o princípio distributivo, inspirado no sistema pedestre veneziano, que persistiria nas fases seguintes do 
projeto: o campiello ou pátio – miolo dos módulos, de 14,34 m de lado – dá origem a quatro corredores 
ou calli, cuja largura meia era a mesma das ruas da cidade (3,67 m). Desses desprendem-se retângulos 
girados que, por sua vez, correspondem às unités de soins, com 30 camas cada (O’BYRNE, 2008, caderno 
n. IV, p. 15; 25). Em compensação, como anunciado por Jullian, algumas unidades sofreram alterações 
por conta de sua adaptação ao programa. Por exemplo, O’Byrne (2008, caderno n. IV, p.11) reconhece  
uma redução na superfície das salas de cirurgia (48,18 x 48,18 cm), para ceder um área perimetral do 
terraço e, junto a alguns dos campielli, abrir o hospital ao panorama da lagoa e da cidade (setor noroes-
te). Para o chileno, mesmo que autônomas, cada uma das unités de bâtisse era comprável, na sua lógica 
interna, a uma Villa Savoye268.  

Como mencionado linhas a cima, os quartos – unités lit – e, consequentemente, as dimensões da 
cama e do espaço individual para um doente (leito, lavabo, mesinha), tiradas do Modulor269, foram, como 
nas unidades habitacionais, o ponto da partida da proposta. Allard (2005, p. 120) aponta a reprodução se-
rial de uma grande quantidade das células, bem como a consideração de um “paciente padrão” (o homem 
do Modulor) para sua concepção, ratificando a condição do Hospital de Veneza como uma “machine à gué-
rir”. Paradoxalmente, essa carecia de tipologias diferentes para cada categoria de recuperação (uma visão 
democrática, mais ingênua do que realista). Todas as salas foram detalhadas no corte (prancha n. 6285; 
FLC 33340) e na planta (n. 6284; FLC 33341). Também planteou-se a possibilidade de duas ou mais células 
se unirem dependendo de circunstâncias específicas, ecoando a natureza de crescimento e adaptação do 
conjunto do hospital (ALLARD, 2005, p. 120).

O sistema das cobertas lembra levemente o esquema das vigas em “V” e claraboias nas oficinas 
do complexo Olivetti, só que agora a “V”, em concreto e apoiada no muro divisório, é maior, permitindo 

267 “[…] quando apresentamos o projeto, fazer a ponte era importante, então instalamos ali tudo o relacionado à 
pediatria. Ninguém pediu isso” (JULLIAN apud O’BYRNE, 2008, caderno n. V, p. 57, tradução nossa).
268 “[…] a forma, a estrutura, a maneira na qual o Hospital funciona é aberta, mas trata-se de uma abertura capaz de 
por ao seu interior uma quantidade infinita de Villas Savoye” (JULLIAN apud PETRILLI, 1999, p. 116, tradução nossa). 
269 “[…] o Modulor apenas serve na medida que seja adotado com liberdade. De qualquer jeito, a sua utilidade é 
limitada, servindo para medir os espaços menores, não chega a todas as escalas. No ateliê, guardávamos alguns 
recortes dos edifícios de Paris que usávamos como referência da medida para as escalas de trabalho maiores. Incluso 
empregávamos, em alguns projetos, a medida do pátio do convento que estava no ateliê, que mais ou menos tinha 
40 x 40 m [...]. Existia esse jogo entre a realidade espacial do exterior, com esse tipo de referências, e o Modulor, que 
afinava-as” (JULLIAN apud VÁSQUEZ, 2007, p. 25, tradução nossa).
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a cada asa cobrir uma das unités lit no sentido transversal. Ou seja, uma “V” iria cobrir duas fileiras de 
quartos, servidos por corredores diferentes. O teto de ambas as fileiras configuraria uma espécie de abó-
bada, interrompida sobre o único corredor que as serve, por sua vez coberto com uma laje plana com 
furações redondas. Curiosamente, alguns espaços do nível inferior, de altura dupla, iriam estar abrigados 
pelo mesmo sistema. Vários autores, entre eles Pérez de Arce (2000, p. 79), citaram a incidência desse 
elemento sobre o leito do convalescente – único contato entre interior e exterior nessa instância – como 
expressão do desejo corbusiano de humanizar seu passo para a morte (de fato, o estudo da pintura de 
Carpaccio obedeceria a essa vontade): a luz zenital derramada pela superfície interna do teto, era um tema 
já explorado na arquitetura religiosa de Le Corbusier, por exemplo nas capelas laterais de Notre-Dame du 
Haut em Ronchamp. 

Por fim, na “vue d’avion” (prancha n. 6281; FLC 32177A e B) e na terceira foto da maquete publicada 
no sétimo volume da Œuvre Complète (1965, p. 150; Fig. 321) apreciamos o quarto nível: o terraço. Em 
ambos os documentos, percebem-se as estrias geradas pela sucessão de claraboias, rotacionadas 90o em 
relação à unité de soins e interrompidas pelas partes recorríveis do terraço270. A produção de 1 de outubro 
de 1964 encerrou-se com uma única lâmina de elevações (prancha n. 6282; FLC 32178A) isto é a fachada 
Oeste (para a lagoa, com a sutil presença das claraboias) e três cortes, dos quais apenas o primeiro inclui 
o hospital de crianças. Embora esquemáticos, esses insinuavam um altíssimo térreo livre, através das 

esbeltas palafitas que garantiriam a almejada transparência no complexo.  

270 “[…] o teto do hospital consagra o nível superior como uma espécie de planta nobre: é nessa, justamente em 
virtude de sua complexa relação com a luminosidade do céu, que configura-se um cenário arquitetonicamente 
destacável, enquanto os outros níveis são mais neutros e subsidiários [...]. Por enquanto, o nível superior recebe os 
pacientes, conferindo-lhe sua primazia hierárquica” (PÉREZ DE ARCE, 2000, p. 79, tradução nossa).

Figura 321: Fotografia de maquete da primeira proposta para o Hospital 
de Veneza, elaborada por Jullian, 1964.

Fonte: publicada por (LE CORBUSIER, 1965, p. 150).
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Figura 322: Fotografia de Le Corbusier com dedicatória a Jullian, 1964. Fonte: Fondo Ospedale Civile di Venezia – ULSS Veneziana.

Figura 323: Fotografia de Jullian apresentando a segunda proposta da  
Rue de Sèvres às diretivas do Hospital em Veneza, 1964.

Fonte: FGJF D0063g.
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O conjunto de planos foi encaminhado em 31 de outubro (SHAH, 2013, p. 28)271. A equipe de diretivos do 
hospital aprovou à unanimidade o dossiê em 2 de dezembro de 1964 e, dez dias depois, acolheu Jullian 
de la Fuente para discutir o projeto, junto ao arquiteto Lanfranco Virgili, cujo nome Ottolenghi propôs como 
encarregado local de sua execução. Em uma fotografia do encontro de Jullian com os médicos (Fig. 323), 
O’Byrne (2008, caderno n. IV, p. 29) reconhece uma versão intermediária entre o primeiro projeto e um 
dossiê assinado em 30 de março de 1965, antecipando algumas modificações como o deslocamento do 
volume da capela para o remate da praça de acesso ao hospital pelo Cannaregio (ideia que Jullian atribuiu 
a si, inspirado mais uma vez em Carpaccio272); núcleos de pronto-socorro, cirurgia e radiologia; um miolo de 
quartos para a hospedagem de médicos sobre a passarela que liga o pavilhão do Cannaregio com o terreno 
de San Giobbe. Segundo o chileno (apud O’BYRNE, 2008, caderno n. IV, p. 29), os planos dessa fase se 
estragaram durante um alagamento.

Em 16 de dezembro, Ottolenghi escreveu uma missiva extensa para Le Corbusier, que ulteriormente 
Andreini traduziu e na qual anunciava-se a boa recepção que a proposta teve entre os membros do corpo 

sanitário (FGJF C0062). Reproduzimos, na sequência, algumas das linhas mais importantes:

Acreditamos que, durante o mês que vem, um grupo de médicos e eu mesmo iremos a 
Paris para reiterar a nossa gratidão e para revisar o projeto decorrente dos últimos reto-
ques que sugerimos em nossas conversações dos últimos dias. [...] a responsabilidade 
que lhes confiamos e a deliberação proferida estão sendo avaliadas, atualmente, pela 
Comissão de Controle da Polícia. Estimo que o depósito do primeiro pago para você 
foi estabelecido para o mês de fevereiro [...]. Nesse mesmo mês, deverá acontecer a 
sua visita a Veneza [...] Se, em relação à viagem, que acho poderia ser realizada nos 
primeiros dias de janeiro pelo Ministro [da Saúde] e por mim, você tem a possibilidade 
de me transmitir a “grela do Hospital”, eu conseguirei dar ao Ministro uma ideia mais 
precisa da obra projetada por você. Serei grato se começarem o mais rápido possível 
as etapas subsequentes do projeto, principalmente para os “planos de execução”, sob 
o seu controle e direção.

Não temos certeza da visita dos italianos à Rue de Sèvres em janeiro de 1965273, mas sabemos que, nesse 

mês, como anunciado por Ottolenghi, o Ministro Italiano da Saúde, Luigi Mariotti, assistiu à apresentação 

de Jullian (SHAH, 2013, p. 32). Entretanto, “Corbu” não compareceu ao encontro de 5 de fevereiro, na con-

tramão da previsão do presidente do hospital: o chileno agiu como seu delegado, inclusive para receber um 

271 Dez dias antes, o arquiteto ofereceu a Jullian uma foto sua com dedicatória (FGJF D0063g; Fig. 322), quiçá em 
gratidão pelo fechamento da entrega.
272 “Então, observando o funcionamento de Veneza, percebi que a ilha do cemitério, Saint Michelle [sic], ficava 
ao norte da lagoa. E que, do hospital, partiam diariamente [...] barcos com mortos. Nesse momento, propus o 
deslocamento da igreja para mais perto do Cannaregio e, assim, toda vez que havia um enterro, enquadra-se a 
vista do canal, como em uma vista de Carpaccio ou dalgum dos pintores venezianos. A imagem da gente chegando 
à igreja vestida de preto era a parte mais poética do projeto” (JULLIAN apud O’BYRNE, 2008, caderno n. V, p. 58, 
tradução nossa).
273 Poderia se tratar da visita ao ateliê parisiense mencionada por Oubrerie (apud SHAH, 2013, p. 51, tradução 
nossa): “Mazzariol e Ottolenghi vieram ao ateliê e mostraram os primeiros desenhos e o plano conceitual. Era 
um dia importante! Incluso antes de ouvirem a explicação do plano, Mazzariol tinha entendido tudo, a mágica e 
monumental transformação que lhe revelamos e estava comprazido de perceber (como ele almejava) que o plano 
operava coroando a ‘grande trilogia’, que demorou anos para ser completada: São Marcos, São Jorge e o Hospital”.
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presente pelo mestre – um leão de madeira – oferecido por Antonio Foscari (FLC I2-20-190). Jullian retor-

nou a Paris em 14 de fevereiro (FLC I2-20-189) e manteve contato postal com o professor Ignazio Muner, 

diretor da Associação de Hospitais Reunidos de Veneza. A través do seu Serviço Técnico, essa associação 

fornecia dados fundamentais para os estudos, como a situação dos canais, etc. (FLC I 2-20-192). A ad-

miração generalizada pelo mestre moderno e sua incipiente proposta para A Sereníssima manifestou-se, 

por exemplo, no interesse de publicar o projeto por parte das revistas Zodiac e Architectural Digest 

(a segunda, pelo intermédio de sua editora, Monica Pidgeon; FGJF C0069) e da Administração Geral da 

Assistência Pública de Paris (FLC I2-20-204). 

Contrariamente à sua predecessora, a segunda versão do H VEN LC, na qual, junto a Jullian, con-

tribuíram Oubrerie, Andreini e Tavès, começaria por ampliar sua superfície graças, entre outros motivos, 

ao mencionado deslocamento da capela e à ampliação do terreno cedido pela prefeitura, viabilizando a 

reprodução de 24 unités de bâtisse (uma a mais, em relação à primeira versão do projeto), autônomas e 

diferenciadas por acontecimentos e cores particulares274, o que facilitaria a execução do hospital por eta-

pas e inclusive sua execução por diferentes arquitetos275. Na sequência, apareceram duas novas plantas 

de situação: a urbana, em escala 1:7.500 (prancha n. 6309; FLC 28238) e a do bairro (prancha n. 6310; 

FLC 28239). Além disso, foi preparado um mapa da situação regional do projeto, exibindo o litoral Adriático 

(prancha n. 6308; FLC 28237), mais uma planta do mezanino justo por cima do térreo – o nível “1 bis” (o 

nome inicialmente escrito foi “2”, mas Jullian o barrou. Prancha n. 6312 A; FLC 32162) – para um total 

de seis andares, incluindo o teto (no primeiro dossiê apenas haveria quatro andares mais a cobertura). É 

importante abrirmos um parêntese para salientar a dificuldade da leitura dos planos dessa etapa, por conta 

da numeração dupla: cada uma das plantas arquitetônicas, em escala 1:500, possui duas versões; a pri-

meira carece de rótulo e apenas o código registrado no Livre Noir é anotado à mão (pela escritura, poderia 

se tratar da letra de Andreini ou de Tavès), junto ao número consecutivo do andar, do primeiro ao sexto. 

Na versão “b” das pranchas, com rótulo e descrição do programa, a contagem não incluiu os mezaninos, 

posteriormente registrados como 1a; 1b; 2a; 2b e 3 (inclusive o número da sequência anterior foi barrado 

em alguns casos).

Com certeza, outras mudanças descritas nas linhas seguintes eram, em parte, consequência da 

alteração do programa, após as autoridades venezianas exigirem a inclusão de um cinema, de um audi-

tório, de um hotel276, de uma biblioteca e de lojas (O’BYRNE, 2008, caderno n. IV, p. 140); as atividades 

realizadas no complexo iriam muito além dos temas da saúde, da mesma maneira que, nas unidades habi-

274 “Assim, [...] a metodologia de trabalho de Jullian com os médicos permitia trabalhar apenas na parte relativa a 
cada chefe de unidade, encarando o problema correspondente à sua especialidade só. Isto é, cada Unité e cada 
nível dentro dessa podiam ser trabalhados como um projeto isolado, único” (O’BYRNE, 2008, caderno n. IV, p. 30, 
tradução nossa).
275 A possibilidade de ampliar o lote, nessa zona, foi aprovada pelas autoridades locais no Plano Regulador de 1959. 
Lá, Le Corbusier propôs a criação da área da pediatria (O’BYRNE, 2008, caderno n. IV, p. 10).
276 “[…] ao começarmos a etapa final, [o hotel] não estava no programa e, então, não conseguimos continuar o 
nosso trabalho. Mas eu deixei o hotel lá, pendurado, passando por cima do Canal Cannareggio” (JULLIAN apud 
O’BYRNE, 2008, caderno n. V, p. 57, tradução nossa).   
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tacionais corbusianas, o programa ultrapassava a questão da moradia. Outra das diferenças importantes, 

apontada por O’Byrne (2008, caderno n. IV, p. 8; 11), é a separação definitiva dos acessos – necrotério; 

doentes; visitantes; serviços –, bem como sua articulação com os diferentes sistemas de locomoção, ser-

vindo ao projeto de maneira independente. Essas mudanças ficam visíveis no nível 1a (prancha n. 6311 A 

e B; FLC 32160/61), enquanto o acesso exclusivo ao hospital pediátrico desapareceu do térreo. No mesmo 

plano, distingue-se o deslocamento da igreja e do eixo da passarela para o norte, articulando-se mais aos 

espaços públicos abertos do que ao claustro alveolar. Um último detalhe destacável é a rotação de 90o que 

experimentaram os pilares voile, justificada por O’Byrne mediante a necessidade de aumentar a superfície 

construída (os intercolúnios ficariam de 8,36 m de comprimento). Conferia-se, desse jeito, maior liberdade 

espacial, sem alterar o partido estrutural (O’BYRNE, 2008, caderno n. IV, p. 108). Por fim, a maioria de 

locais nesse nível iria possuir pé direito duplo.

Figura 324: Hospital em Veneza, grela criada por Jullian como guia 
pessoal para a identificação das Unité de bâtisse, 1964.

Fonte: publicada por (ALONSO, 2010, p. 37).

No mencionado andar 1 bis (barrado “nível 2”, prancha n. 6312 A; FLC 32162), incluíram-se lojas, uma 

escola de enfermagem e quartos para estadas curtas. Do programa estritamente hospitaleiro, concentra-

do no setor sul da intervenção, salientamos a presença do necrotério nesse nível, bem como de serviços 

menores (armazenagem de alimentos, cozinha e refeitório, lavanderia, etc.). A partir do nível 2a (barrado 

“nível 3”, prancha n. 6313 A; FLC 32164), o papel da suástica organizando cada unidade fica mais claro 

do que na versão de outubro (o esquema se desenvolve mais ao longo do eixo norte-sul); um quebra-ca-

beças resolvido por Jullian que inclui, além do programa específico para medicina interna (reanimação; 

atenção a pacientes transferidos das unités de soins; radiologia; salas de cirurgia; hemocentro; farmácia; 

etc.), o planejamento do setor “acadêmico” (biblioteca e sala de conferências), mais o hotel. Com base 
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nesse pavimento, Jullian elaborou uma grelha abstraindo a totalidade do projeto – que apelidou de tapiz 

(ALONSO, 2010, p. 37) – como guia pessoal para a identificação de cada uma das unité de bâtisse, dife-

renciadas por uma letra do alfabeto (Fig. 324). Sua decisão evidencia a natureza labiríntica da proposta, 

acrescentada pela presença de rampas e de outro tipo de conectores horizontais entre as unidades 

(ALLARD In: SARKIS, 2003, p. 27).

No quarto pavimento (que, por lógica, corresponderia ao nível “2b”, prancha n. 6314 A; FLC 32167) 

aparecem os quartos com camas, os circuitos de circulação horizontal (internos, rodeando os claustros, 

para pacientes e doutores277; externos para os ciclos “sujo” e “limpo”) e as rampas que comunicam esse 

piso com o seguinte (hospitalização). A lagoa (setor noroeste) começava a ser colonizada pelos volumes 

construídos, “respirando” somente pelos calli, os campelli e os “pátios d’água” (O’BYRNE, 2008, cader-

no n. IV, p. 47). Daí o aumento da superfície, especialmente no piso de hospitalização, ou seja, o nível 3 

(realmente o quinto andar, dado barrado mais uma vez por Jullian na prancha n. 6315; FLC 32168), com 

aproximadamente 12.000 m2 adicionais (de um total de 48.000). Ainda que com 28 leitos unicamente por 

unité de soins, o número total de camas também aumentou278, passando às 1.500, incluindo as da escola 

de enfermagem, das freiras e das urgências (duas unidades cada), bem como as de uma unidade de médi-

cos (O’BYRNE, 2008, caderno n. IV, p. 8; 11). E é apenas nesse nível que o hospital de pediatria reaparece 

maior do que na versão precedente, contribuindo à consolidação do partido horizontal do conjunto. 

Desta vez, a planta da cobertura – a verdadeira fachada do hospital segundo O’Byrne (2008, caderno n. IV, 

p. 15) é denominada Nível 6 (prancha n. 6316 A; FLC 32169) e mantém a essência da sua antecessora (de 

fato, a maquete da segunda proposta, com o teto como visto na planta, chegou a ser publicada no volume 

n. VII da Œuvre Complète, 1965, p. 140). Finalmente, quase não houve alterações no que diz respeito 

às elevações, como testemunhado pela prancha n. 6317 A do ateliê (FLC 32171) pois, desde outubro de 

1964, previam-se pés direitos duplos nos andares 1 e 2. 

277 “As calli que vão das Unités chegam ao centro […] recolhem esses pacientes e médicos pelas rampas laterais. 
[…] Assim, o coração do prédio está reservado para os conduits de malades” (O’BYRNE, 2008, caderno n. IV, p. 
65, tradução nossa).
278 Na quantidade total descrita no Rapport Technique, foram excluídos 196 quartos que Le Corbusier e Jullian 
resolveram em 7 Unités de soins (3 Unités de bâtisse anexo de pediatria. O’BYRNE, 2008, caderno n. IV, p. 65).
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Figura 325: Guillermo Jullian e Le Corbusier em Veneza, 1965. Fonte: publicada por (ALLARD In: SARKIS, 2002, p. 20).

Figuras 326-330: Guillermo Jullian e Le Corbusier em Veneza, 1965. Fonte: publicada por (DUBBINI; SORDINA, 1999, p. 38-39).

Figura 326

Figura 329

Figura 327

Figura 330

Figura 328
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O contrato definitivo foi assinado em 29 de março de 1965, estabelecendo como último prazo para a 

entrega do projeto final o mês de outubro desse ano (FLC I2-20-64/66). Dois dias antes da assinatura, 

Jullian escreveu a Virgili, solicitando redigir as especificações sanitárias (a discutir com Muner) antes da 

apresentação da proposta por parte de Le Corbusier, em Veneza (FLC I2-20-197). Para isso, Jullian e o 

franco-suíço foram juntos à Itália, em abril de 1965, financiados pela administração do Hospital (FLC I2-

20-195). Na visita, o mestre tinha se comprometido a proferir uma conferência sobre o projeto no Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia (IUAV)279, mas delegou a tarefa ao seu colaborador, no dia 13 desse 

mês (Figs. 325-330). Segundo O’Byrne (2008, caderno n. V, p. 57) a negativa de “Corbu” é consequência 

da desaprovação da proposta por parte dos estudantes, atitude que ele considerou imperdoável. Entre as 

ideias expostas pelo chileno, destaca-se a célula de doentes “[…] onde a cidade toca o solo e o solo toca 

a água” (JULLIAN apud SHAH, 2013, p. 44, tradução nossa). Ou seja, para Jullian, a transição de escalas 

entre a célula280 e a cidade, sua relação zenital com o céu como ponto de contato entre o edifício e Veneza, 

deslocar-se-ia à água281, constituindo a segunda prioridade de Le Corbusier, por trás da conservação do 

gabarito no Cannaregio.

O sucesso da palestra, comentado e comemorado em um jantar à noite para prestigiar ao fran-

co-suíço (SHAH, 2013, p. 32), desdobrou na aceitação definitiva, por parte das autoridades venezianas, 

da figura de Jullian como representante de Le Corbusier nos encontros com os clientes in situ. De retorno 

à capital francesa, em 26 de abril, o arquiteto redigiu uma nota para os diretivos do hospital, salientando 

os principais pontos da reunião acontecida entre o chileno e Ottolenghi com doze dias de antecedência 

(FLC I20-20-210, tradução nossa):

1/ A Administração do Hospital organizará e se encarregará de um ateliê de desenhis-
tas que terá como missão a execução dos planos na escala 1:100. Para sua direção, 
escolherá um engenheiro informado dos costumes italianos para a apresentação de 
dossiês.
2/ O Sr. Le Corbusier fornecerá os elementos necessários para a elaboração desses 
planos.
3/ O Sr. Jullian irá a Veneza cada vez que seja necessário para o controle do trabalho. 
As despesas da viagem e da estada ficarão por conta da Administração do Hospital.

279 Shah (2013) traduziu alguns extratos da comunicação – originalmente publicada por R. Dubbini e R. Sordinano 
documento H VEN LC: testimoniaze, do Archivo Progetti IUAV (1999) – onde Jullian confirma fatores já explicados 
como a unidade de cama e, portanto, da escala humana, como ponto de partida da composição e a organização 
das unité de bâtisse através da cruz gamada. Trata-se da versão citada em diferentes instâncias deste trabalho. 
280 “O homem é a coordenada fundamental e a escala humana deve gerar o plano [...] Como vocês viram, todos 
os quartos estão iluminados pelo teto. Isso permite duas possibilidades: se o paciente, confinado na sua cama e 
que não almeja olhar para fora, recebe a luz do teto, esfumada ao longo do muro. Se o paciente está imobilizado 
e almeja olhar para fora, que ele seja deslocado para o meio do quarto, conseguindo contemplar o céu. Pois, 
na verdade, o céu é a real paisagem veneziana: daí que tivéssemos caminhado pelas estritas ruas venezianas, 
observado a posição das casas e das janelas e observado que a verdadeira janela é o céu e, no quarto/célula para 
pacientes, criamos a mesma situação” (JULLIAN apud SHAH, 2013, p. 58, tradução nossa).
281 “Por isso, deixamos inteiramente a fachada do hospital em pilotis, [...] que toda a cidade de Veneza pudesse ser 
vista por baixo do hospital, mas também nos comandaram a criação de uma nova cidade (através do projeto). Essa 
transparência é um elemento importante que inclui a organização das funções em relação a sua posição na cidade. 
Por exemplo, a vista do céu, o sol: cada grande janela que você vê na proposta serve para refletir e retrair a luz e 
também para criar uma transparência por cima dos pilotis” (JULLIAN apud SHAH, 2013, p. 58, tradução nossa).
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Na prática, o primeiro item resultava inédito, pois Le Corbusier sempre teve que apelar a escritórios locais 

(BETs) para desenhar os dossiês executivos do seus projetos. Anteriormente, contemplou-se a possibilida-

de de criar filiais do ATBAT, como aconteceu na África, para cuidar dos canteiros, mas nunca antes tinha-se 

aberto um ateliê no estrangeiro encarregado exclusivamente da produção do material gráfico de base. Por 

sinal, o estúdio seria batizado com o mesmo nome oficial da Rue de Sèvres (Atelier Le Corbusier), e inaugu-

rado, segundo José Oubrerie (apud SHAH, 2013, p. 50), no fim junho de 1965 (Fig. 331). O local escolhido: 

o macello (matadouro) de Santo Giobbo282. Em 27 de abril, Jullian enviou a Ottolenghi a carta redigida por 

Le Corbusier na véspera e anexou uma nota na qual, além de agradecer pelas atenções durante sua es-

tada veneziana, o chileno solicitava aprovação para mais um deslocamento, sozinho, à cidade italiana, na 

primeira semana de maio (FLC I2-20-209). A oportunidade seria aproveitada para levar novas informações 

demandadas pelas diretivas do hospital. Segundo uma comunicação de Le Corbusier a M. Constantini, a 

viagem aconteceu entre o dia 19 e o 21 desse mês (FLC I2-20-202283).

Nas reuniões anteriores entre a Rue de Sèvres, uma equipe de especialistas do Ministério Francês da 

Saúde e o Dr. Hindenmeyer, forneceram-se informações sobre os últimos avanços na tecnologia hospita-

lar, necessárias para a produção de um documento crucial para o futuro do projeto, o Rapport Technique, 

282 Esse dado, confirmado por Folicaldi (2007), contradiz Oubrerie (apud SHAH, 2013, p. 50), ao dizer que o local 
escolhido foi a escola de San Marco – prédio do antigo hospital. Segundo depoimento de Jullian a O’Byrne (2008, 
caderno n. V, p. 71), ele viajou em agosto de 1965, procurando pessoalmente um lugar onde estabelecer o ateliê. 
283 Coincide com FGJF C0066. O assunto tratado: a devolução da estátua de vidro emprestada a uma Mme. 
Guggenheim, recuperada por Constantini e que Jullian traria de volta a Paris (FLC I2-20-203).

Figura 331: Ateliê Le Corbusier em Veneza, 1970. Fonte: FGJF D0280g.
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datado em 12 de maio (FLC I2-20-1/23)284. O relatório inclui especificações dos materiais e da estrutura, 

bem como um orçamento geral. Sua elaboração permitiu a Le Corbusier e aos seus colaboradores focarem 

nas investigações estritamente arquiteturais para o hospital (JULLIAN apud SHAH, 2013, p. 3)285. 
Antes de maio terminar, em reunião com Ottolenghi (pelo visto a viagem do chileno em 19 de maio 

adiou-se ou prolongou-se), Jullian concordou com a construção de um protótipo, em escala real, para uma 
das células dos pacientes, no antigo hospital para crianças do São Giovanni e Paolo, no outro extremo do 
Cannaregio (calçada ou Fondamenta Mendicanti). Ainda que nem todas as informações necessárias para 
o pequeno canteiro estivessem disponíveis286, sua necessidade foi expressa por Le Corbusier ao diretor do 
hospital inclusive antes da primeira entrega formal do projeto (SHAH, 2013, p. 44). Curiosamente, na mis-
siva, o arquiteto referia-se ao hospital como uma “Maison d’Homme”, nome também conferido ao pavilhão 
de Zurique287. Antes de retornar à França, no dia 29, o discípulo, junto a Fabi Franco e um terceiro assinante 
não identificado, enviou um cartão postal do Harrys Bar com uma vista aérea da cidade. Atrás do cartão 
escreveu: “Com saudades do senhor e nossas cordiais saudações de Veneza – a cúpula” (FLC I2-20-222).

284 Essa informação resulta um pouco diferente em relação ao depoimento do próprio Jullian, narrado por O’Byrne 
(2008, caderno n. V, p. 74, tradução nossa): “[…] o primeiro informe, muito geral, foi entregue às autoridades de 
Veneza. O segundo, o longo, é o mais conhecido. Esse relatório foi redigido por ele [Jullian] com base em um manual 
sobre os novos hospitais na França, que chegou no ateliê. Daí a clareza do informe. Mas, na verdade, o que ele fez 
foi copiar extratos desse livro”. Isto explicaria o esquecimento de detalhes sobre as reuniões e os participantes por 
parte do chileno, denunciada por Sarkis (2003, p. 37).
285 No volume póstumo das Obras Completas de Le Corbusier (Les Dernières Œuvres), Boesiger (1969, p. 140) 
publicou alguns parágrafos do relatório, relevantes para a tomada das decisões subsequentes. Um extrato menor 
já tinha sido publicado em Zodiac n. 16, enquanto O’Byrne citou parágrafos curtos ao longo da sua tese. Por fim, 
a integralidade do texto, traduzido ao inglês, foi publicado por Sarkis (2003, p. 39-47) e, na sua versão espanhola, 
por Allard (2005, p. 83). Como não tivemos acesso ao documento original, tentamos fazer uma reconstrução dos 
aspectos mais relevantes da minuta francesa, a partir das fontes mencionadas, que traduzimos na sequência: “Ao 
contrário da concepção clássica dos hospitais construídos e organizados em altura, este é um ‘hospital horizontal’. 
Três níveis principais foram previstos. O primeiro nível, no solo, é o nível de ligação com a cidade; ali encontram-se 
os serviços gerais e todos os acessos para o público, seja por meio da água, seja a pé, seja pelo porto translagoar. 
O segundo nível fica no mesmo patamar dos cuidados preventivos, dos cuidados especiais e da reabilitação. Esse é 
um nível de tecnologia médica. O terceiro nível é a zona de hospitalização e a zona de visitantes. A altura do hospital 
sobre o solo é de 13,66 m; essa dimensão corresponde à altura meia dos edifícios da cidade. O primeiro e segundo 
níveis possuem uma altura respectiva de 5 metros, às vezes dividida em dois pavimentos de 2,26 m cada. A última 
medida 3,66 e essa altura, em alguns lugares, fica reduzida a 2,26 m. Na maioria dos casos, essa altura dupla fica 
reservada aos conduits e às circulações, com exceção dos locais que não precisam de um forro elevado. [...] A 
Unidade de Cuidados para 28 doentes [...] funciona de maneira independente. Essa Unidade se organiza ao redor de 
um espaço central de comunicação (Campiello) e de quatro condutos (Calle) que permitem bem a circulação, bem 
a acolhida de doentes durante um período de pós-hospitalização. Quatro unidades de cuidados formam uma ’Unité 
de bâtisse’. Essa estrutura conduz ao hospital horizontal pela justaposição de ’Unités de bâtisse’. Assim, o hospital 
deixa de ser um organismo estático e ganha uma flexibilidade que lhe permite continuar os avanços da nova 
medicina, ao mesmo tempo que uma alternativa de expansão no futuro. Os serviços podem ser intercambiáveis e, 
com alguma eventualidade, para diferentes usos. As Unidades de cuidados recebem luz natural indireta, criando a 
melhor condição para o paciente hospitalizado. Permitem-lhe um reencontro com as condições cidadãs, ao passar 
pelas ‘calle’, pelos ‘campiello’ e pelos jardins suspensos do mesmo nível [sobre n. 2] . Nesse nível encontra-se a 
igreja, de destinação pública. Pode-se acessá-la por uma rampa que parte de um terrapleno construído sobre a 
lagoa e religado à Piazza do Hospital. Preveem-se, no nível 1, os locais para os serviços litúrgicos, diretamente 
vinculados às casas dos padres [...]. Da lagoa, entra-se à igreja por uma Cavana servida para os serviços funerários 
e o público geral [sobre o nível 3] o pavimento dos tratamentos intensivos, especiais e da reabilitação. [...] o nível 
está concebido de uma maneira tal que os serviços de tecnologia médica contidos (radiologia, laboratórios, salas 
de cirurgia, etc.) podem servir indiferentemente para todos os serviços de hospitalização. Esse nível fica apenas 
reservado ao uso do pessoal médico, com exceção da parte ambulatorial, diretamente vinculada ao nível 1 e que 
serve para a prevenção das enfermidades e à recuperação dos doentes. A luz natural direta é distribuída nos locais 
desse andar pelos pátios com as árvores semeadas no nível 1”.
286 Essas foram solicitadas pelo chileno a Ottolenghi em 3 de junho de 1963: um plano do terreno indicando a influência 
do vento e das árvores existentes; fotografias do local e uma gráfica da incidência solar em Veneza (FLC I2-20-211).
287 “Um hospital é uma casa de homem, da mesma maneira que uma moradia também é uma ‘casa de homem’. A 
chave do ente humano: a sua estatura (altura), o seu passo (extensão), o seu olho (o seu ponto de vista), a sua mão, 
irmã do olho. A sua inteira natureza física fica amarrada, em contato total com esse” (LE CORBUSIER, em carta a 
Ottolenghi; FLC 12-20-113, tradução nossa).

INGRID 
QUINTANA GUERRERO610



Além da abertura do escritório veneziano, em junho teve lugar a elaboração dos planos, em escala 10 cm/m, 
do modelo para os quartos de doentes, prontos para serem detalhados no projeto executivo: a planta 
(prancha n. 6360; FLC 28240) e os cortes B (pelo corredor, n. 6362; FLC 28242) e A (transversal, pela 
unité lit, prancha n. 6361; FLC 28241). A segunda seção – transversal - corresponde a uma imagem em-
blemática do projeto: desenhada em escala 1:1, na lousa preta da Rue de Sèvres, foi fotografada por Eu-
gène Claudius-Petit e publicada por Boesiger nas Dernières Œuvres (1969, p. 141; Fig. 332)288. Também 
apontamos a condição suspensa dos leitos que ecoa, segundo Quetglas (apud ALLARD In: SARKIS, 2003, 
p. 24), aquele risco in situ de Le Corbusier ao contemplar, na tela de Carpaccio, a Santa Úrsula deitada. O 
mestre nunca falou abertamente do desenho a Jullian, único assinante desses planos, que ainda seriam 

carimbados “Atelier Le Corbusier”. 

288 Sobre o Hospital de Veneza, as fotografias deste período na Rue de Sèvres, com Jullian e outros colaboradores, são 
abundantes. A atmosfera ao redor de outra famosa fotografia foi descrita por Oubrerie (em depoimento a GRESLERI, 
2007, p. 35, tradução nossa): “Quando Le Corbusier apresentou-se à porta, tirou a foto célebre que foi publicada em 
todas as revistas especializadas do mundo e em outros documentos, da discussão guiada pelo padre Capedalles. Foi 
Jullian que, de frente à seção real da célula do Hospital, aparece com o giz na lousa preta, mostrando a extensão do 
homem com o braço levantado. Nós [Le Corbusier e Oubrerie] ouvíamos a Jullian que, na frente da lousa, explicava o 
mecanismo funcional do sistema ‘por células justapostas’ chamado de Unité de Bâtisse, que elaborou mais tarde em 
Veneza, na sua célebre palestra de 13 de abril na UAV. Nessa hora, foi difícil de entender tudo isso, não sabíamos se o 
projeto ainda poderia ou não ‘perder tempo’ com outras coisas. Jullian disse que quis fazer um protótipo no tamanho 
natural para que as pessoas pudessem entender as condições reais que o projeto garantiria ao doente e como tudo 
estava baseado na ideia de reduzir o tempo de internação, a questão principal discutida em Veneza era o tempo”.

Figura 332: Lousa do Ateliê da Rue de Sèvres com o corte transversal da 
célula de doentes, escala 1:1, 1965.

Fonte: Eugène Claudius-Petit (publicada por BOESIGER, 1969, p. 141).
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Em 5 de julho, Jullian encaminhou a Ottolenghi o planejamento das atividades para o H VEN LC em agosto, 
a serem executadas diretamente em Veneza, com a colaboração do escritório técnico do Hospital, criado 
exclusivamente para o desenvolvimento dos novos locais: enxergava-se o estudo das modificações no 
plano sanitário; pesquisa sobre os diferentes serviços no térreo – administração e serviços técnicos – e 
a produção dos desenhos em escala 1:100 para a construção do protótipo (FLC I2-20-221), que apenas 
foi erigido em novembro289, junto ao terceiro dossiê (primeiro póstumo) da proposta de Le Corbusier. 
Junto à comunicação, o chileno enviou uma lista detalhada das informações requisitadas para adiantar 
esses trabalhos290. Embora o verão estivesse perto (costumava-se compartilhar uma taça de champanhe 
para comemorar o encerramento de mais um ano de atividades), um clima estranho começou a invadir o 
escritório nesse mês, por conta da saúde fraca do patrão (OUBRERIE apud SHAH, 2013, p. 51). Todavia, 
o ateliê continuava sendo um lugar feliz, como salientado por Oubrerie (apud ALLARD, 2005, p. 181), 
com reuniões de intelectuais e personagens importantes do grêmio arquitetônico, como o prestigiado 
engenheiro britânico Ove Aurup.

Quinze dias antes do começo das férias, Le Corbusier forneceu algumas pistas concretas do camin-
ho que o projeto deveria tomar, como se tivesse ciência de que vivia seus últimos dias. De fato, por conta 
da distância e da sua fraca saúde, a assinatura do mestre teria sido falsificada por seus colaboradores em 
alguns dos últimos planos do H VEN LC (informação verbal291). Nesse verão, Jullian não folgou, mas des-
locou-se até La Serenissima para cumprir com seu programa de trabalho, ao qual Oubrerie iria contribuir 
após uma viagem de lazer pela Turquia (OUBRERIE; BURRIEL, 2014, p. 25). No dia 15, o chileno corrigiu a 
prancha n. 6317 (FLC 32172) de 30 de março, com quatro elevações do Hospital (em lápis branco, alterou 
o posicionamento de algumas vedações e pilotis, criando janelas do chão ao teto, bem como incorporando 
uma rampa em uma das fachadas)292. O plano posteriormente foi carimbado Atelier Jullian, com o ende-
reço do escritório que o ex-colaborador de Le Corbusier abriria na Rue Daguerre (14e arrondissement). As 
versões “b” das plantas da segunda proposta também sofreram alterações menores (indicadas em lápis 
branco) e, principalmente, na distribuição do programa: o nível “1b” (prancha n. 6312 B; FLC 32163) cres-
ceria em decorrência da inclusão dos escritórios administrativos e do presidente, contabilidade e serviços 
hospitalares nas plantas 2a (prancha n. 6313 B; FLC 32165) e 2b (prancha n. 6314 B; FLC 32167) – aquela 

289 O protótipo foi empregado na concepção das coberturas dos pavilhões da Feira de Valência, projeto encarregada 
pela prefeitura da cidade de Madri ao Atelier Jullian em Paris. Contudo, Carro, Navarro Pérez, e Mompó García 
(2015, p. 338) insinuam que o projeto teria iniciado na própria Rue de Sèvres, considerando o documento FLC 
12-16-251: uma carta da embaixada espanhola em Paris, encaminhada a Le Corbusier em 30 de março de 1965, 
sobre “un projet d’urbanisation de la banlieue de Valence”. No dia seguinte, a secretária do arquiteto redigiu uma 
carta para o adido cultural dessa embaixada, comunicando que o mestre “ficará feliz de recebê-los em maio, bem 
como a todas as pessoas vindas da Espanha para lhe fornecer as precisões úteis e necessárias sobre o projeto de 
urbanização” (FLC 12-16-252, tradução nossa). Outros depoimentos a esses autores indicam que Fernando Mateu 
e Carlos Soria, coordenadores dos serviços técnicos da Féria, teriam se deslocado até Paris para discutir o assunto 
no ateliê (CARRO; NAVARRO PÉREZ; MOMPÓ GARCÍA; 2015, p. 339).
290 Os itens incompletos eram: estrutura geral; vedações e divisórias; isolamento acústico e térmico; iluminação 
natural e artificial; revestimento do gramado e dos muros; circuitos horizontais; aparelhos sanitários; pintura; 
carpintaria; caixilhos metálicos; proteção da água; calefação; equipamentos especiais; acessos marítimos e 
terrestres (FLC I2-20-50; FLC I2-20-51; FLC I2-10-52).
291 Larrain em depoimento à autora, 21 de fevereiro de 2014.
292 Eis a descrição de O’Byrne (2008, caderno n. IV, p. 68, tradução nossa) dessa fachada: “[...] está composta por 
dois estratos: o primeiro, aberto e com a sombra que caracteriza as partes baixas dos prédios de Le Corbusier, 
elevados do solo natural. Aquele do meio é fechado e translúcido. O terceiro, o remate superior, é fechado e opaco”.
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que sofreu mais alterações. Nessa haveria uma capela para doentes (não confundir com a igrejinha sobre 
a lagoa); diagnóstico (gastroenterológico, cardiovascular, otorrinolaringológico); reanimação; ambulatório; 
laboratório e museu de anatomia e patologia; a reserva e distribuição de material farmacêutico e de es-
terilização. Finalmente, traçaria a planta da cobertura (prancha n. 6316 B; FLC 32170), com modificações 

quase imperceptíveis, como o leve deslocamento de um dos paramentos do hospital pediátrico.   

Após o falecimento do mestre, a melhor forma que o chileno encontrou para homenageá-lo foi fican-

do no ateliê de Veneza (não compareceu no funeral organizado na Cour du Louvre, em Paris) e encarando o 

trabalho começado. Razões além da sua vontade, como problemas com alguns médicos da equipe técnica 

(agora muito perto do desenvolvimento da proposta) ou limitações políticas e orçamentárias, fizeram com 

que Jullian não apenas faltasse ao compromisso de entregar os planos definitivos em outubro (o novo 

dossiê foi assinado em novembro de 1965) mas que, na sequência, reduzisse a velocidade de produção. 

Assim, o processo de concepção do hospital, incluindo o desenvolvimento da capela293, esticou-se mais 

quinze anos (parte da versão “Jullian”, com uma proposta de apenas 800 camas, apareceu em Les Der-

nières Œuvres294), até sua completa desconsideração por parte das autoridades venezianas.

293 A situação da capela do hospital, inteiramente considerada como um projeto Jullian (os planos foram assinados 
por ele em março de 1966), resulta um caso particular dentro do dossiê H VEN LC, pois teria sido desenvolvida, 
segundo Giuliano Gresleri (2007), a partir de um risco corbusiano para uma igreja em Bologna, encarregada durante 
a concepção do H VEN LC. No entanto, Alonso (2010, p. 30) indica que houve uma primeira participação de Le 
Corbusier, por conta de uma planta em escala 1:500 de 1965, um pouco mais desenvolvida do que a simples 
indicação do seu volume no conjunto. A ênfase do corpo projetado pelo chileno, como apontado por Pérez de Arce, 
estaria no teto, retomando a experiência das unité lits para o hospital (PÉREZ DE ARCE, 2000, p. 79). Uma análise 
mais completa da igreja foi publicada em (ALONSO, 2007, p. 92).
294 Foi nesse volume que Boesiger (1969, p. 132-133) reproduziu parte do Rapport Technique. Ora, existe uma parte 
do texto que não corresponde rigorosamente às versões que possuímos desse documento, focado na descrição 
das Unité lit: “Cada unidade, de 3 por 3 m, é um elemento que abriga o doente nas melhores condições. A unidade 
está equipada com painéis móveis que, assim que fechados, viabilizam o isolamento total e os cuidados na cama. 
Esses painéis, ao estarem abertos, e dependendo da posição do paciente, permitem-lhe tirar proveito de toda 
uma perspectiva, por exemplo, para as outras unidades, ou para o corredor médico disposto para esse fim (jogo 
de luzes, etc.). Para cada uma, prevê-se uma abertura do vidro de 3 x 1 m, localizada sobre um forro a 2,26 m de 
altura, oculta ao paciente. Esse vão projeta luz sobre um muro curvo de 3,66 m de altura, situado na frente dele, 
evitando o deslumbramento e dando-lhe uma luz pela refração, agradável para uma pessoa deitada. Um dispositivo 
colorido, ligado ao exterior da unidade, fornecerá cor a essa luz refletida, de uma variada intensidade dependendo 
das diferentes horas da jornada. Esses painéis terão cores diferentes, criando uma diversidade para as diferentes 
unidades lits. Tudo isso, levando em conta a importância psicológica da cor sobre o comportamento dos doentes. 
Os jardins suspensos serão planejados sobre o teto do corredor médico, visíveis pelas aberturas conferidas para 
esse fim, criando paralelamente um microclima entre as unidades e o exterior, bem como outras possibilidades de 
enriquecimento da luz refletida. A cama do paciente situa-se sob um forro disposto 2,26 por baixo, reestabelecendo 
as mesmas condições de um homem em pé [...] em relação a um quarto de 3,2 de altura. O jogo de volumes entre 
o forro de 2,26 e o muro curvo de 3,66 cria uma situação espacial mais ampla (dispõe-se de um cubo de ar de 
25 m2), sempre restituindo a escala humana, base de toda a arquitetura de Le Corbusier. O equipamento de cada 
unidade lit está composto por um lavabo, um armário, um criado mudo e uma mesa para a medicação. A luz artificial 
foi motivo de pesquisas importantes: o vidro, no alto da unité, fica recuado do forro a 2,26 m (por uma parte, para 
preservá-la da chuva). Fica um espaço para um aparelho luminoso estudado que recria as condições semelhantes 
às da iluminação por refração sobre o muro curvo. Outros aparelhos especiais serão instalados perto dos pacientes 
para as visitas, os cuidados médicos e para o uso pessoal” (tradução nossa).
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4.3.3. 
Algumas palavras sobre o Museu do Século 20: 
o retorno à “boîte des miracles”

Semanas antes de perecer, Le Corbusier assinou alguns croquis e o rascunho para uma planta de situação 

(datada de 29 de junho de 1965; FLC 30021) de um projeto encarregado por André Malraux no início de 

1965, visando a consagração do seu nome como o grande empreendedor de prédios culturais da história 

moderna francesa. O alvo: expor as inúmeras mostras de arte que ficavam sem local por conta da intensa 

agenda cultural da Cidade Luz. Daí a designação da parcela no campus universitário de Nanterre (faculda-

de pertencente, nesse momento, à Université de Paris), na periferia da capital, um lugar menos nobre do 

que o almejado pelo mestre para sua última obra – sentimento registrado em Les Dernières Œuvres295. 

Segundo Pérez de Arce (2000, p. 204), o Museu do Século 20 em Nanterre também foi o último dos pro-

jetos que contou com a contribuição de Jullian no ateliê da Rue de Sèvres. Embora não existam pranchas 

formalmente assinadas pelo chileno, um depoimento seu a O’Byrne (2008, caderno n. V, p. 67-68, tradução 

nossa) confirma o fato: 

[…] há outro projeto no qual tive que trabalhar com Le Corbusier. [...] um museu em 
La Défense. Ali, Le Corbusier fez uns desenhos nos quais a forma do museu era quase 
quadrada mas, nos limites exteriores, parecia com uma batata. Eu fiquei com as cópias 
[CCA DR1993: 0145: 007; CCA DR 1993: 0145: 001; Fig. 333]296. Então, o museu co-
meça a se relacionar com o seu entorno através do maneio das curvas [...] uma forma 
livre [...] uma espécie de gesto, de ameba. [...] encontra-se ali um quadrado, depois um 
triângulo [...] e um círculo. Então, o limite do projeto era uma coisa que ia se mexendo, 
fazendo um aceno em relação ao exterior. Era parecido com uns jardins.

295 “[...] Le Corbusier sonhava com um museu pousando sobre pilotis a dez metros ou mais por cima do nível das 
ruas e das praças. Ele inclusive pensava cobrir o Sena até o Quai d’Orsay (incluindo a ponte de Alexandre III). Nesse 
eixo, localiza-se a Cúpula dos Inválidos” (BOESIGER, 1969, p. 162, tradução nossa).
296 Tratam-se dos desenhos incluídos por Jullian nos painéis da exposição “A process of design”, na Cornell 
University (1987), exibindo o dossiê XX, mencionados por Shah (2013, p. 24) e pelo próprio Jullian. Nos rascunhos 
dos textos para a exposição, em relação à gênese do Hospital de Veneza, ele disse: “Apesar desses desenhos não 
corresponderem ao projeto final, mostram que as preocupações finais de Le Corbusier – como organizar o mat 
building? – prolongavam um processo que começou a trabalhar no Hospital de Veneza” (JULLIAN In: FGJF D0045, 
tradução nossa).
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Figura 333: Rascunhos de Le Corbusier do potato building no Museu do 
Século 20 em Nanterre, 1965.

Fonte: CCA DR 1993: 0145: 001. 

Figura 334: Museu do Século 20 em Nanterre, rascunho da planta do 
nível N3, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 30023).
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Uma série de 12 planos (a maioria de material do dossiê), sem data nem rótulo, possui uma expressão e 

letra praticamente idênticos a esboços primários traçados por Jullian, mas pouco tem a ver com os riscos 

iniciais de Le Corbusier, visando a execução daquilo que o chileno definiu como potato building. Muito 

pelo contrário: trata-se do mais cartesiano dos seus projetos tardios, herdeiro direto das pesquisas que, 

sobre esse programa, começaram com a projeção do Mundaneum, no que tange à organização interna 

em suástica e as possibilidades ilimitadas de crescimento experimentadas nos anos 1930 e aprofundadas 

tardiamente no H VEN LC. Como em uma das unité de batisse do hospital, o projeto “XX” consistiria em 

uma caixa fechada para o exterior – esquema que já se vislumbrava no plano de situação de Le Corbusier 

– de 65.000 m2, repartidos em três andares, por sua vez organizados a partir de um miolo quadrado. As 

pranchas são extremamente simples, a lápis e sem mobília ou larguras diferenciadas para os elementos. 

Em compensação, em uma das versões da planta do nível n. 3 (FLC 30016), Jullian teria incluído um ras-

cunho da seção longitudinal. Mas somente graças aos títulos das plantas, sabe-se que o pé direito para 

cada pavimento seria o já clássico 2,26 m (2,5 m entre laje e laje)297. Nesse terceiro nível, uma espécie de 

hipostilo acolheria as coleções permanentes, servidas por quatro corredores que partiriam do hall central, 

à maneira de cruz gamada (FLC 30016). A prancha FLC 30023 exibe esse mesmo patamar, no contexto do 

conjunto: um largo corredor externo comunicaria o museu com um bloco cruciforme de dependências ex-

ternas, do lado sul do terreno (Fig. 334). O terceiro andar desse volume, em forma de cruz grega, abrigaria 

as escolas: cinema; rádio; T.V.; artes decorativas e arquitetura (FLC 30019).

A prancha FLC 30012 ilustra ambos os volumes no segundo pavimento: ainda que inicialmente pensou-se 

na disposição das áreas administrativas nesse nível (FLC 30014), finalmente Jullian teria desenhado ali 

a escola de música (FLC 30017), deixando os escritórios e outros serviços no térreo (FLC 30018). Tanto 

nesse nível quanto no n. 2, a adição de mais um módulo quadrado alteraria a forma de cruz. Outra possi-

bilidade de acesso a ambos os prédios aconteceria através de um dispositivo no térreo que coincide com 

o miolo quadrado dos níveis superiores. Desse partiria uma escada discreta (FLC 30012). Em uma versão 

evoluída do térreo do museu (FLC 30013), Jullian teria escrito a legenda “boîte à miracles + théâtre au 

air livre”, colando papeis sobre a folha, com a planta das dependências mobiliadas. A condição cega do 

museu foi coligada por Mory (In: COHEN; AHRENBERG, 2013, p. 272) à tipologia de “caixa de milagres” não 

por conta das atividades que têm lugar ao interior, mas da ausência de ornamentação. Porém, o collage 

de 1965 evidencia que Le Corbusier incorporou essa função teatral ao programa do museu, lançando mão 

de um pequeno volume independente, no extremo sul da parcela. Duas versões do térreo do conjunto 

(FLC 30025; FLC 30022), focadas nos diagramas de mobilidade veicular ao redor da intervenção, descon-

sideram a pequena caixa de milagres, mas dão conta de novas dependências no primeiro nível do museu, 

297 Como não tivemos acesso a uma planta do terraço, apenas podemos especular sobre o pé direito do nível 3 
a partir das descrições de Mory (In: COHEN; AHRENBERG, 2013, p. 272): as alturas do teto oscilam entre 3 e 6 
metros, combinando mezaninos e espaços de altura dupla. 

INGRID 
QUINTANA GUERRERO616



restaurante e reservas, ocupando os quadrantes sul-oeste e norte-leste da suástica, além da rotação dos 

escritórios no bloco de anexos. Na segunda das pranchas, o corpo do restaurante tornou-se curvo, con-

trastando com a geometria extremamente cartesiana da proposta.

Em 1969 o dossiê foi retomado por Wogenscky que propôs um partido completamente novo, inspi-

rado no "Musée à Croissance illimitée” de 1931: um esquema totalmente diferente que recupera aspectos 

muito específicos da proposta corbusiana de 1965 (MORY In: COHEN; AHRENBERG, 2013, p. 272). 

4.4. 
Epílogo da Rue de Sèvres: 

o juramento das águias

Uma carta de 30 de julho de 1965 (FGJF C0071), escrita a Le Corbusier e levada diretamente à Rue de 

Sèvres pelo chileno Emilio Duhart, dá conta de uma reunião entre ambos os arquitetos em Paris, acon-

tecida com três dias de antecedência. Nessa, propunha-se a construção da casa Errázuriz, que o mestre 

projetou em 1930, sem alterações, com exceção do programa – agora um centro cultural. Ainda que 

o cliente tivesse falecido anos atrás, tanto Duhart quanto vários dos seus colegas austrais pretendiam 

prestar homenagem ao franco-suíço mediante essa iniciativa, bem como fornecer ao Chile, finalmente, 

uma obra do arquiteto. Vale a pena lembrar que, embora pensada para a cidade de Zapallar, não havia um 

terreno definido para sua ereção; daí que o ancien de chez “Corbu” oferecesse a ajuda da sua equipe e sua 

intermediação para a obtenção de uma parcela nessa região. O franco-suíço aceitou emocionado; não era 

para menos, considerando que a projeção da Errázuriz foi o primeiro elo em uma saga de projetos falidos 

para a América Latina (VÁSQUEZ SALDIVAR, 2001, p. 69):

 
L.C. [sic] fez para mim essa triste recapitulação [das propostas que ficaram no papel] 
durante a minha última visita, na véspera de sua partida para as férias nas quais encon-
trar-se-ia com a morte [...]. Foi nessa oportunidade que pediu-me mostrar para ele as úl-
timas obras para as Nações Unidas em Santiago [...]. Intempestivamente, piscando um 
olho, falou-me: “essa é a revanche dos latinos” (DUHART, 1987, p. 8-9, tradução nossa).
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O ancien da Rue de Sèvres se referia à sede da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL), na capital chilena, objeto de inúmeras associações, na historiografia arquitetônica 

latino-americana, ao edifício da Assembleia de Chandigarh. Não foi por acaso que Duhart dedicou a Le Cor-

busier esse edifício, em 1961. Em compensação, a construção tardia da casa Errázuriz jamais aconteceu.

27 dias depois dessa visita, Jullian, também presente no encontro entre o seu patrício e seu patrão298, 

redigiu um telegrama para o segundo, indicando que precisaria ficar mais tempo do que o planejado em 

Veneza, para cumprir com seu cronograma de trabalho no novo ateliê italiano. O mestre simplesmente res-

pondeu: “D’accord”. Na véspera, o arquiteto havia chegado a Paris, após sua última viagem a Nova Dehli. 

Em 27 de agosto, nadando no Mar Mediterrâneo, frente ao seu cabanon da Côte d’Azur, aconteceu a crise 

cardíaca que deu término à existência de Le Corbusier aos 78 anos de idade, estremecendo o universo da 

arquitetura e, logicamente, do jovem arquiteto chileno: 

O dia que ele morreu […] senti-me órfão como arquiteto, eu não sabia o que fazer. 
Eu tinha vivido a vida de Le Corbusier, não tinha tido as experiências que formaram 
seu pensamento. Eu somente conhecia as receitas da sua maneira de trabalhar na 
arquitetura. Enquanto ele era vivo, foi muito simples, porque dava as ordens e orientava 
todo o trabalho; nós manipulávamos os seus fantasmas, ou seja, as ideias e obsessões 
que estavam ao interior da sua Caixa de Pandora. Desenvolvíamos essas ideias até o 
limite das nossas possibilidades. Os seus fantasmas eram muito complexos porque 
agiam de maneira simultânea, ligando todos os aspectos da vida dele e nós somente 
conhecíamos a sua arquitetura que, na verdade, era uma parte muito pequena. O seu 
pensamento era muito mais complexo. Saí do ateliê com duas coisas: a consciência de 
ter conhecido a Caixa de Pandora de Le Corbusier, que guardei na minha memória, e um 
grande deserto na frente, o qual devia encher com novas experiências.

 

298 Segundo uma carta de 1 de outubro: “[...] pouco depois que, na entrevista que tivemos com Le Corbusier na 
véspera da sua partida à Côte d’Azur onde faleceu, deixei-o no 35 Rue de Sèvres, quando o ateliê fechou por 
causa das férias [...]. Como você sabe, ao ter testemunhado a acolhida entusiasta dessa iniciativa por parte de 
Le Corbusier, a minha carta não pode ser respondida. Daí que lhe peça que, no nome de Le Corbusier, me escreva 
confirmando a aceitação dos pontos contidos nessa carta e de todos os aspectos da reunião de 27 de julho no 
Ateliê Le Corbusier, em Paris” (FGJF C0078, tradução nossa). Nessa carta, Duhart também manifestou que ajudava 
a Jullian para a providência de homologação do seu título de arquiteto de Valparaíso pela Universidad Católica 
de Chile. Outros detalhes administrativos para o deferimento por parte do testamentário de Le Corbusier eram 
discutidos nas cartas de 30 de setembro (FGJF C0077); 16 de dezembro (FGJF C0103) de 1965 e 3 de janeiro de 
1966 (FGJF C0111).
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Paradoxalmente, na homenagem que, em setembro, o mundo inteiro prestou a um dos maiores arquitetos 
do século 20 – o funeral celebrado no Palácio do Louvre – outros eram aqueles reconhecidos como filhos 
latino-americanos de Le Corbusier; pelo menos no discurso do ministro Malraux (In: BOESIGER, 1969, p. 
186, tradução nossa): ”Eis, alternativamente, o presidente Kubitschek que, do planalto desértico, fez sur-
gir em Brasília, exalta ao senhor como ‘visionário da arquitetura, com seus discípulos Niemeyer e Costa’ 
(não são os seus discípulos, mas seus filhos)”. O triste acontecimento teve lugar quando seu escritório 
parisiense começava a se separar em duas frentes, não apenas de trabalho, mas de espírito: a primeira, 
constituída pela dupla Jullian/Oubrerie e consolidada no satélite italiano da Rue de Sèvres. Ambos os 
colaboradores estavam prestes a assumir o comando do ateliê e perpetuar sua atuação mediante o con-
junto de obras para o novo bairro Firminy-le-Vert ou o próprio Hospital de Veneza. A outra frente estaria 
conformada por Tavès299 e Rebutato, que fecharam os projetos em construção (o pavilhão Weber300). Às 
duas equipes, seria preciso acrescentar o escritório de André Wogenscky, cuja rivalidade com Jullian, no 
quadro da constituição da Fondation Le Corbusier (o arquiteto francês foi seu primeiro diretor), se deduz a 
partir da correspondência nos anos seguintes, e da suposta eliminação da documentação pós-Wogenscky, 

na Rue de Sèvres (informação verbal301). 

299 Larrain, em depoimento à autora, 21 de fevereiro de 2014. 
300 “No começo, pensamos em fundar um escritório todos juntos, até quando Jullian nos propôs trabalhar com ele 
no projeto do Hospital de Veneza, ainda que como os seus empregados. Rejeitei a sua proposta. O próprio Corbusier 
nunca relacionou-se comigo como um chefe. Havia, principalmente, uma grande estima da minha parte e nada de 
subordinação” (TAVÈS apud BODEI, 2014a, p. 183, tradução nossa).
301 Segundo Tavès (em depoimento à autora, 20 de fevereiro de 2014), como na época dos Anos Heroicos, apenas 
José Oubrerie reconhecia a “Guillaume” como o chefe do ateliê, ficando o nome de Wogenscky como o único que 
ostentou essa hierarquia na Rue de Sèvres. A mencionada discordância de Jullian sobre a escolha do metal como 
principal sistema construtivo do Pavilhão Weber, e a finalização desse canteiro por parte do escritório criado por 
Rebutato, em parceria com Alain Tavès, contribuíram à divisão.

Figura 335: Jullian na tumba de Le Corbusier, em Roquebrune-Cap-Martin, 
1965.

Fonte: FGJF D0122.
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Esse clima não parece muito consequente com a última promessa feita a Le Corbusier por seus colabo-

radores, durante aquele champanhe de encerramento das atividades do ano 1964-1965, comemoração 

da chegada do verão, narrada por Oubrerie (1997, p. 53): “Le Corbusier reafirma vivamente que a exis-

tência do ateliê e o trabalho cumprido foram vitais para ele, e prometemos-lhe que, ao nosso retorno, 

poderia contar conosco, com a nossa presença, a quantidade de tempo que precisasse: esse seria o 

nosso ‘Serment des Aigles’”. Como no quadro de Jacques Louis David exibido no palácio de Versalhes (“La 

distribuition des Aigles”, 1810), retratando o juramento que os chefes dos exércitos napoleônicos fizeram 

ao receber novas bandeiras da mão do imperador, os últimos filhos da Rue de Sèvres juraram lealdade não 

apenas às atividades do ateliê, mas às doutrinas do seu fundador, o que incluiria a arquitetura que cada 

um deles projetaria posteriormente. Como resposta a uma missiva de outro dos anciens da Rue de Sèvres, 

Soltan, Le Corbusier escreveu para seus antigos colaboradores, em um texto considerado como seu lega-

do espiritual, Mise au point (LE CORBUSIER, 1966, s.p., tradução nossa): 

A solidariedade é um edifício onde tudo é coerente, onde encontra-se toda a gama de 
interesses necessariamente presentes; uns portadores da sombra, outros portadores da 
luz302. A luz expressa interesses superiores do amor, da amizade, da fraternidade. A som-
bra, os interesses e materiais, e o egoísmo. E dependendo da boa localização ou distân-
cia da fonte luminosa, variando a visibilidade e em quantidade do egoísmo ou altruísmo.

A situação final do ateliê evidenciaria que esses sentimentos não foram inteiramente abraçados pelos 

colaboradores como um único corpo. No que diz respeito ao testamento material, Le Corbusier não deixou 

herdeiros diretos e legou seus bens à Fundação, como estipulado pelo manuscrito que ele mesmo elaborou 

em Roquebrune-Cap-Martin, em 30 de agosto de 1962 (FLL SERT E18), e que o mestre renovava todos os 

anos, havia três décadas303. A esse documento, anexou a lista de possíveis membros do comitê da FLC 

(repetida em cartas a Sert304 e em sua caderneta n. 67), onde paradoxalmente não aparecia o nome de 

Wogenscky e sim o de Jullian, junto aos de Jean Petit; J.P de Montmollin; Besset e Eugène Claudius-Petit. 

O cisma interno da equipe, interesses de terceiros na FLC e a própria impossibilidade de sustentar os locais 

da Rue de Sèvres levaram ao fechamento definitivo do ateliê, apesar do esforço do chileno para mantê-lo 

vivo. Disso dá conta uma carta de Jullian ao padre Russo, presidente e diretor geral do conselho de manu-

tenção do antigo convento jesuítico, em 14 de dezembro de 1965: 

302 O tema da luz foi mais um interesse compartilhado por Le Corbusier e Jullian, segundo BASSI (1993, p. 45, 
tradução nossa): […] uma vez, [Jullian] disse que, para eles, pessoas antracites, o sol era um evento quase 
religioso que os envolvia de maneira profunda. Quando eles tinham a possibilidade de segui-lo, momentos antes 
de emergir do oceano, […] eles paravam todas as suas atividades, todo o seu trabalho, para assistir o evento em 
silêncio”.
303 “Hoje, declaro aqui legar a totalidade dos meus ativos materiais, financeiros e intelectuais à ‘Fondation Le 
Corbusier’, atualmente em configuração [...]. Não tenho herdeiros diretos. O grupo de promotores da ‘Fondation Le 
Corbusier’ aparece (à maneira de projeto) na página 27 do meu ‘Sketchbook’ (caderneta de croquis e de notas que 
permanece no meu bolso), caderno começado em 5 de junho de 1962 e, ainda não preenchida, que levará o n. 67 
desses sketchbooks, remontando a muitos anos. [...] Carrego o ‘carbono’ desse documento no meu portfólio” (FGJF 
D0144, tradução nossa, grifo do autor).
304 Coincide com carta FLL SERT E38, de 5 de fevereiro de 1966; carnet LC S67 (In: DE FRANCLIEU, 1981, v. 4, p. 67).
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Agradeço-lhe pelo esforço que o senhor fez para reter o local do 35 rue de Sèvres para 
nós. Sinto muito que isso não tenha sido viável. Procuramos um ateliê, o que é ainda 
mais difícil. Se, gentilmente, o senhor tivesse a possibilidade de nós dar até o dia 15 
de janeiro de 1966 como prazo para entregarmos o estúdio, ficaremos muito gratos 
(FGJF C0101, tradução nossa).

Figura 336: Jullian e sua equipe antes de entregar os locais da Rue de 
Sèvres, 1965.

Fonte: FGJF D0238.

Em uma melancólica foto, percebe-se os antigos integrantes do ateliê abandonando o local vazio, sem 

mural no fundo, sem planos nas paredes, sem a lousa e sem o mestre (Fig. 336). O chileno partiu, com 

Andreini e Jeanne, para o agora denominado Atelier Jullian, na Rue Daguerre, onde tentaram cumprir o 

juramento, por exemplo, perpetuando o registro contínuo de planos no Livre Noir, como se a produção da 

Rue de Sèvres jamais tivesse se encerrado. Por sua vez, e logo depois do seu divórcio, o chileno mudou 

para o Boulevard Jourdain de Paris, na Maison Planeix, obra de Le Corbusier (1925-1928). Tratava-se de 

um apartamento duplex de propriedade de Shadrack Woods, adaptado no seu interior com proporções 

similares às de uma célula de unidade habitacional. O último reduto corbusiano na história parisiense de 

Guillermo Jullian e quiçá uma última tentativa de prolongar os dias do ateliê do 6e arrondissement305.

305 A noção de morte incita à reflexão sobre o processo de luto corbusiano (desta vez, dos anos formativos do mestre). 
A escolha por não assumir o processo de ruptura com o mestre fez com que Jullian lidasse permanentemente 
com o “fantasma” corbusiano, apelando a um conceito apresentado pelo psicanalista Didier Dumas (apud ATTIAS-
DONFUT, 1988).
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CONCLUSÕES
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No lapso de 33 anos, 21 jovens arquitetos vindos das Américas Central e do Sul estiveram em 

Paris contribuindo com diferentes frentes de trabalho no estúdio de Le Corbusier; o estabelecimento do 

papel desses jovens na trajetória desse influente ateliê, reconstruindo sua estada, foi a tarefa reitora deste 

trabalho. Ainda que impossível de generalizar devido às diversas condições dos estágios, ilustradas nas pá-

ginas precedentes, o aporte desse coletivo pode ser descrito a partir de três “famílias” de colaboradores: 

um primeiro grupo instalado durante o período denominado como “os Anos Heroicos”, com participações 

menores a 6 meses e sem remuneração; um segundo grupo, principalmente motivado pela construção da 

Unidade de Habitação de Marselha (início do “Grand Atelier”) e envolvido em tarefas relativas a projetos no 

quadro da reconstrução do território francês no segundo Pós-guerra. Foi o momento com o maior número 

de latinos simultaneamente no escritório; em compensação, muitos deles tiveram um mínimo contato 

com Le Corbusier. Ao contrário das nossas intuições iniciais, as diferenças entre ambos os grupos são 

importantes, com uma condição um pouco menos febril no primeiro caso, decorrente de uma relação entre 

coetâneos com o mestre.

Em consequência do desenvolvimento do Plano Diretor para Bogotá, uma terceira família de arqui-

tetos nascidos e/ou formados na Colômbia se instalou no ateliê por períodos individuais mais prolongados, 

abraçando maiores responsabilidades e, ao mesmo tempo, adotando uma posição mais crítica diante do 

arquiteto por conta da maturidade deles e das experiências paralelas por fora da Rue de Sèvres. Apelamos 

ao apelido “dattiers", conferido por Le Corbusier ao venezuelano Tobito, para identificar esse grupo. Final-

mente, como último latino-americano nesse escritório parisiense e único durante sua fase final (“Étape 

72”), o chileno Guillermo Jullian de la Fuente ganhou um lugar privilegiado ao lado do mestre, em decorrên-

cia de importantes câmbios na metodologia do ateliê. A longo prazo, essa situação fez com que Jullian se 

conferisse a responsabilidade de continuar a produção do estúdio, após a morte do franco-suíço.

Ao elaborarmos essa categorização, recorremos ao amplo espectro da palavra filho para entender com 

maior especificidade as diferentes naturezas, não apenas dos estágios, mas da relação dos seus prota-

gonistas com o famoso arquiteto. Quase todas as possibilidades aconteceram ao interior do grupo: os 

primogênitos (que também possuem uma dose de profetas); os filhos rebeldes; os bastardos; os pródigos 

(ou dattiers) e o caçula. Por fora da nossa seleção, encontrar-se-iam os filhos adotivos, incarnados, entre 

outros, por Oscar Niemeyer e Lucio Costa. Esse critério e a decisão de apresentar os conteúdos em se-

quência majoritariamente cronológica, obedecem a uma vontade de evitar uma tradicional taxonomia por 

nacionalidades, embora fenômenos comuns entre compatriotas tenham sido identificados. Nossa estra-

tégia também revelou experiências totalmente dissimiles entre patrícios (e.g. o caso colombiano: Peña/

Valencia vs. Samper/Salmona; o caso chileno: Matta vs. Jullian), bem como depoimentos surpreendente-

mente semelhantes cujos protagonistas, de diferentes países, afirmam que nem chegaram a se conhecer, 

como Samper e González de León.
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A leitura conjunta dessas vivências, apresentada nesta tese, contribui à compreensão tanto do fenômeno 

Le Corbusier, nas suas relações com a América Latina – particularmente no que diz respeito aos processos 

de “desmitificação do mestre” entre as gerações mais jovens de arquitetos modernos no subcontinente –, 

quanto dos processos formativos daqueles que, anos mais tarde, tornar-se-iam autores preeminentes nos 

seus próprios países. Em termos historiográficos, acreditamos que nosso trabalho coopera na construção 

coletiva de um olhar que, embora fixado em objetos de estudo localizados principalmente na Europa, pro-

põe uma perspectiva alternativa; um contra-relato – objetivo capital desta tese – que também não preten-

de ser antagonista da tradição euro-centrista. Desloca-se o foco, outrora dirigido sobre esse continente, 

e, por sua vez, evidencia-se a condição heterogênea e, às vezes, paradoxal, da cultura latino-americana. 

Daí que apelássemos não apenas a um instrumental teórico misto, mas a atores originários desse território 

como casos de estudo. Le Corbusier, fio condutor na história desses protagonistas latinos no seu escritório, 

não seria o único ator europeu persistente: nomes como José Luis Sert, Antoni Bonet Castellana, Georges 

Candillis ou Iannis Xenakis evidenciaram-se como catalisadores dessas colaborações.

A partir do nosso exercício de reconstrução sistemática, salientam-se fatores importantes nas cir-

cunstâncias específicas que condicionavam essas práticas. Na sequência, apuramos alguns, referentes à 

seleção dos colaboradores:

Ainda que conveniente para qualquer iniciante no ofício arquitetônico, uma prática trabalhista ao lado 

do mestre da arquitetura nem sempre foi uma escolha por parte desses jovens: Matta e Salmona 

exemplificam essa situação. Quando efetivamente foi o produto de uma decisão própria, vários motivos 

dificultaram (mas não impediram, nos exemplos do nosso estudo), a obtenção do estágio: os pré-con-

ceitos sobre Le Corbusier (caso dos uruguaios); os filtros intermédios existentes antes de entrarem em 

contato direto com o arquiteto, como a secretária Jeanne, André Wogenscky ou outros colaboradores 

estrangeiros; a escassa experiência profissional (casos de Samper e dos Austral); os problemas buro-

cráticos (caso Tobito) ou a negativa em vincular novos membros ao ateliê (caso Jullian). No exemplo 

de Valencia e Peña, as circunstâncias específicas da contratação (e finalização) dos seus serviços ainda 

não ficam esclarecidas.

Do total dos colaboradores na Rue de Sèvres, houve um predomínio dos jovens arquitetos sul-america-

nos (17) sobre os centro-americanos (4). Além da presença física e reiterada de Le Corbusier no sul do 

continente e do tamanho maior do seu território, o fato de existirem projetos urbanos para essa região 

específica (Buenos Aires; Bogotá) facilitou o engajamento de dois argentinos (Kurchán; Ferrari Hardoy) 

e quatro colombianos (Valencia; Peña; Salmona; Samper). Por sua vez, a particularidade do caso chileno 

reside na possibilidade de contratação de planos reguladores para outras cidades (Chillán; Santiago), 

bem como da projeção da primeira proposta corbusiana para o subcontinente em escala doméstica: 

a casa Errázuriz. Daí que esse país tenha contribuído com o maior número de colaboradores entre os 
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latinos (4). Por trás desse e da Colômbia, o Uruguai e o México ofertaram, respectivamente, três co-

laboradores. Fato paradoxal, considerando que houve resistência aberta às doutrinas corbusianas em 

ambos os países e porque, tirando os riscos para um projeto urbano em Montevidéu (1929), o célebre 

arquiteto jamais projetou nada para seus territórios.

Apenas quatro dos estagiários sul-americanos de Le Corbusier possuíam uma experiência significativa 

em arquitetura, prévia à sua entrada no ateliê, dos quais dois, justamente, eram originários do Chile: 

Duhart e Dávila. Os outros dois, Gómez Gavazzo e Augusto Tobito, tinham construído de maneira pre-

coce. Ao contrário da obra de Gómez na capital uruguaia, não temos certeza de que Le Corbusier tenha 

visitado as edificações que o venezuelano fez em pareceria com Fernando Martínez Sanabria, durante 

sua passagem por Bogotá. O que sabemos é que, sem dúvida, aquelas obras que ele tocou ao interior 

do Escritório de Obras Públicas da Colômbia, sob a direção de Jorge Gaitán Cortés e com a contribuição 

da Town Planning Associates, associam-se, em maior ou menor medida, com a linguagem purista das 

vilas projetadas pelo franco-suíço na década de 1920.

Em relação aos motivos que levaram Le Corbusier a escolher um estagiário (quando foi ele diretamente, 

e não algum dos seus subordinados, que tomou a decisão), além do típico exame da grafia nas suas 

cartas de motivação, estava a oportunidade de retomar contato com possíveis clientes nas Américas 

(especificamente com os argentinos e chilenos); o talento do desenhista (Dávila, González de León); a 

influência de diplomatas (Pérez Chanis) ou a poética das mencionadas cartas (Jullian). Apenas no caso 

de Tobito, a sua presença foi requerida diretamente por Le Corbusier, de Paris.

Como sequela da Guerra e do falecimento de Yvonne Galllis, Le Corbusier decidiu reduzir a envergadura 

da Rue de Sèvres, que se tornou dependente de parceiros externos como o BET de Georges Présenté. 

Além das decisões técnicas, esse escritório se converteu no novo filtro para o teste extraordinário de 

novos candidatos, incluindo Jullian.

Os motivos do encerramento desses estágios parecem menos variados:

Em decorrência dos termos do prêmio (Gómez Gavazzo) ou das bolsas governamentais de estudos 

que sustentavam financeiramente a maioria dos estagiários (Dávila; González de León; Pérez Chanis), 

eles apenas conseguiram ficar até seis meses. No caso mais inaudito, o de Duhart, um acidente daria 

término prematuro à sua colaboração com Le Corbusier.

Do nosso conhecimento, apenas houve uma demissão, por sinal coletiva, isto é, aquela de Augusto 

Tobito, por motivos plenamente explicados no capítulo 3 deste trabalho. Duas demissões temporárias 
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de Salmona, ainda não comprovadas, também foram mencionadas. Tanto ele quanto Matta partiram 

sem nostalgia nenhuma do ateliê.

Somente no que tange às participações de Serralta e dos dattiers andinos, os estágios se transfor-

maram em contratações mais estáveis e levemente melhor remuneradas. No caso de Samper e do 

uruguaio, circunstâncias familiares e novas propostas nos seus países fizeram com que eles mesmos 

pedissem demissão.

Como exposto na segunda parte do primeiro capítulo, dentro dos dossiês desenvolvidos durante essas 
colaborações, identificamos quatro horizontes nos quais, programática e formalmente, encaixam-se esses 
projetos, com destaque às habitações no quadro de grandes operações urbanas – começando nas propos-
tas para Alger e terminando na sequência de unités em Meaux e nas habitações de baixa densidade para 
Chandigarh. As exceções seriam o conjunto de prédios estudados por Jullian para a reforma da Estação de 
Orsay em Paris, onde o tema da moradia se limita ao conjunto hoteleiro; à residência do embaixador fran-
cês em Brasília e a reforma de um apartamento (a verificar). Trata-se de abordagens particulares que pou-
co têm a ver com as explorações por trás dos projetos de habitação massiva corbusianos dos anos 1940 
e 1950 (pré-fabricação, métodos industrializados, uso do módulo 2,26). Em compensação, ocupou-se de 
projetos de caráter institucional, a maioria voltados à cultura (tema ao qual se começaram a aproximar os 
dattiers, ainda que de maneira episódica); daí a singularidade das suas explorações plásticas.

Por sinal, o caso de Jullian e seu compromisso particular com esses projetos evidenciava outra mu-
dança capital nas metodologias internas de trabalho no ateliê: a desaparição das hierarquias que haviam 
sido estabelecidas durante a execução das propostas para a Índia, diante da grande quantidade de serviço 
demandado e da complexidade técnica e formal das propostas. Contudo, não se tratou de um retorno a 
um sistema de trabalho indeterminado, como nos primeiros anos do ateliê, mas de uma estrutura flexível, 
onde o nível de responsabilidade atribuído a cada um dos quatro colaboradores restantes mudava de proje-
to a projeto, de acordo com decisões intempestivas do mestre, primordialmente guiado pela sua intuição. 
Durante o período do Grand Atelier, embora a falta de experiência determinasse a simplicidade das primei-
ras tarefas executadas pelos gratteurs, a origem geográfica desses (e as técnicas próprias da arquitetura 
dessa região, bem como o seu clima) ou a rede de contatos na sua cidade de origem decretava seu envol-
vimento em determinadas propostas (o exemplo mais obvio: aquele do Plano Diretor para Bogotá). Houve 
projetos para a América do Sul simultâneos a essas participações onde, pelo menos no que diz respeito ao 
trabalho elaborado na Rue de Sèvres, não houve colaboradores latino-americanos envolvidos diretamente 
em Paris (mausoléu Delgado Chalbault em Caracas; Casa Currutchet em La Plata). Surpreende, neste caso, 
a preferência do jovem Amancio Williams por parte de “Corbu” para lhe delegar a coordenação do canteiro, 
desconsiderando a participação dos antigos pupilos do Grupo Austral. Vale a pena lembrar que as relações 
entre eles e o mestre, após deixarem o escritório por uma década, ficariam mais prejudicadas do que as 

relações Matta-Le Corbusier ou Salmona-Le Corbusier.
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Ao longo dos lustros, os rituais cotidianos de Le Corbusier também transformaram-se paulatinamente: 

sua estada diária no ateliê tornou-se menor e deslocou-se para o período da manhã, privilegiando sua 

atividade pictórica no seu apartamento do Immeuble Molitor. Cada vez o material diretamente produzido 

da sua mão era mais raro (logicamente, ao permanecer menos tempo no escritório, as oportunidades de 

sentar ao lado dos seus filhos para pensar uma proposta e esboçá-la eram menores), como a quantidade 

de colaboradores no seu escritório. Em compensação, os sistemas de registro do avanço dos dossiês, 

como as notas à atenção e o Livre Noir, permaneceram intactos, complementados por novos mecanis-

mos como as Fiches Horaires. 

O Brasil, sombra permanente na trajetória de Le Corbusier, ora pelos seus contatos com perso-

nalidades desse país, ora pela possibilidade de materialização de algumas ideias no seu vasto território, 

foi o grande paradoxo latino-americano durante a existência do ateliê, pois, além de contar com dois 

escassos colaboradores dessa origem no escritório parisiense (Mange e Heep; o segundo apenas natura-

lizado brasileiro depois da sua passagem pela Rue de Sèvres), entre os latinos, apenas teve Jullian como 

participante de um desses projetos: a Embaixada da França no Distrito Federal (nenhum colaborador do 

subcontinente fazia parte do ateliê durante o desenvolvimento das propostas para a Cidade Universitária 

e o MES do Rio de Janeiro). Um exame cuidadoso dos arquivos de Mange em São Paulo ou de Oscar 

Niemeyer no Rio poderia fornecer outras pistas para resolver os porquês desse fenômeno. Contudo, o 

reconhecido interesse de Le Corbusier pela geografia e arquitetura cariocas refletiria parcialmente nos 

dispositivos projetuais dos quais o mestre lançou mão para alguns dossiês que contaram com a partici-

pação dos Filhos da Rue de Sèvres, e entre os quais apenas veríamos erigidos alguns daqueles executa-

dos posteriormente à Segunda Guerra Mundial:

Longas barras sinuosas na frente do mar (Bairro da Marinha em Argel).

Incorporação de volumes curvos e inusitados de concreto (colunas escultóricas e ginásio na Unidade de 

Habitação de Marselha; teto de Ronchamp; coberturas ou basartis nos prédios institucionais indianos). 

Embora a denúncia de cópia feita pelo arquiteto na sua Œuvre Complète em relação à seção trans-

versal da casa de Juventude em Firminy, a precedência de obras de volumetria contundente como as 

de Reidy e Niemeyer sugerem que Le Corbusier as conheceu e as estudou. 

Uso e aprimoramento dos brise-soleils, cada vez mais expressivos, começando pela Unité marselhesa 

até a conjunção de brises e ondulatoires no Carpenter Center (ainda incorporados em projetos tardios 

sem construir, como a Embaixada Francesa em Brasília).

Mudança na policromia, consolidada na produção e aplicação da paleta Salubra 2.
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A essas estratégias, poderíamos somar a admiração do franco-suíço pelas abóbadas catalãs e de concreto 

pré-moldado admiradas na Colômbia, bem como a descoberta do papel das montanhas bogotanas como 

tela de fundo da arquitetura. Ambos os aspectos seriam explorados em projetos de moradia para Chan-

digarh, bem como na proposta para o Capitol dessa cidade. Ora, táticas e partidos com origens diversas 

também aparecem com recorrência durante o desenvolvimento dos projetos urbanos enunciados nesta 

tese, começando por alguns princípios reitores do urbanismo dos CIAM (isto é a divisão da cidade em 

quatro funções básicas):

Estudo dos planos reguladores a partir das escalas regional, metropolitana, urbana e do bairro.

Criação de centros cívicos ou de negócios no coração das cidades.

Implementação da regra das 7V (hierarquização viária e separação de circulações veiculares e pedes-

tres), ajustada no Plano Regulador para Bogotá.

Definição de unités de quartier, dotadas de um centro de serviços comunitários e de uma rede de ca-

minhos pedestres.

Nesses setores, coabitação de moradias de tipologias tão diferentes quanto as unidades de tamanho 

conforme e casas “rez-de-chaussée”, de apenas um andar e não maiores a 90 m2 de superfície. 

Emprego do Modulor, particularmente do Brevet, como padrão de composição para as diferentes tipo-

logias de habitação de baixa densidade.

Por fim, no que tange à última fase do ateliê, ou seja, a “Étape 72”, consolidaram-se pesquisas iniciadas 

na década de 1930, no que diz respeito à criação de novos programas (museus do conhecimento uni-

versal); técnicas (estruturas metálicas maiores do que o módulo 226 x 226 x 226; como nos pavilhões 

Ahrenberg e Weber) e operações de adesão de novas peças (o prédio de crescimento ilimitado). Guiller-

mo Jullian, no seu papel de mãos de um velho Corbusier, esboçou durante esse período a configuração 

de introvertidas “caixas de milagres”, que iriam abrigar teatros espontâneos e exposições (Knowledge 

Museum de Chandigarh, Palácio de Congressos de Estrasburgo); projetos culturais e esportivos marcados 

pela presença expressiva das rampas (Estádio de Bagdá; Carpenter Center) e projetos de comportamen-

to orgânico, pensados para se expandirem no futuro (Centro de Cálculos Eletrônicos Olivetti; Hospital 

de Veneza). Todas aquelas possibilidades permaneciam dentro de uma “Caixa de Pandora” corbusiana, 

aguardando para ser aberta.
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Inúmeras dúvidas de natureza divergente ficaram sem resolver, ora pela impossibilidade de realizar um exa-

me de fontes primárias em arquivos de difícil acesso (Guillermo Jullian no CCA; documentos de Augusto 

Tobito na Venezuela, de Wakeham Dasso no Peru e de Pérez Chanis em Porto Rico; Archives Diplomatiques 

de France em Nantes), ora pela relevância secundária dessas questões diante dos principais objetivos es-

tabelecidos: as relações com intelectuais, artistas e arquitetos por fora do ateliê; as relações diretas entre 

alguns desses anciens e Le Corbusier após a passagem deles pela Rue de Sèvres; os elementos comuns 

e as discrepâncias entre a colônia latino-americana e outros grupos étnicos no interior do ateliê. Como 

historiadores, gostaríamos de ter aprofundado ainda mais aquilo que Zevi (1954, p. 621) aponta como o 

“compromisso sobre os fatos do passado”, ultrapassando a crônica fria e a elaboração de inventários, 

vivenciando ainda mais, junto aos poetas do passado, nas contendas das artes. Essas e outras incertezas 

aguardam por um estudo minucioso; à maneira de epílogo, insinuamos possíveis vertentes a indagar em 

uma etapa posterior de pesquisa:

Intuições sobre os órfãos: por uma arremetida?

De maneiras diferentes, alguns com maior sucesso do que os outros, a maioria dos antigos empregados 

latino-americanos de Le Corbusier em Paris retornaram aos seus respectivos países e traçaram um ca-

minho próprio que, nos casos mais ingênuos, parecia mais com um caminho alheio (o caminho do pai que 

“não conseguiram assassinar”): os seguidores mais radicais da obra e pensamento corbusianos (muitos 

deles apenas pisaram no local do ateliê) se autoproclamaram não como os seus órfãos, mas como as suas 

viúvas. Outros voltaram à França para se estabelecerem e agirem definitivamente nesse país, suscitando 

um relativo isolamento em relação aos seus antigos colegas e com o cenário arquitetônico regional. Essa 

situação definiu parte da ação disciplinar de Serralta, Duhart e Jullian. Enquanto isso, ao se afastarem da 

Rue de Sèvres, uns poucos ex-colaboradores manifestaram sua sensação de liberdade, como se finalmen-

te tivessem fugido de um cruel orfanato (o caso mais claro é, sem dúvida, aquele de Roberto Matta). De 

maneira tardia, Rogelio Salmona entraria nesse grupo, por conta da dureza dos seus depoimentos. E um 

último grupo de anciens de Le Corbusier, finalmente instalados na sua própria terra, conseguiram avaliar 

sua experiência ao lado do franco-suíço, fazendo com que essa tomasse justas proporções, ainda que 

aquilo significasse ganhar a antipatia do mestre (caso dos Austral).

Nesse sentido, e como almejado desde o começo desta investigação, propomos três perguntas que 

poderiam guiar pesquisas posteriores, que tenham como ponto de partida esta tese e que examinem com 

profundidade essas tendências: 

Quais são as caraterísticas da arquitetura que os antigos colaboradores latino-americanos de Le Corbu-

sier construíram no subcontinente? 
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Como estão vinculadas essas obras, em termos do discurso, estética e composição, e como essas 

contribuem à construção das cidades contemporâneas na América Latina? 

Quais são as formas da circulação de ideias entre esse grupo de arquitetos, após sua prática na Rue 

de Sèvres? 

Desde já, enxergam-se programas e estratégias comuns, principalmente entre o último grupo, apontado 

anteriormente, que associam temas recorrentes dos projetos nos quais contribuíram no Atelier Le Corbu-

sier com preocupações locais: a promenade corbusiana com técnicas e materiais vernáculos, bem como 

com elementos próprios de um repertório clássico e/ou pré-hispânico (arquiteturas de Emilio Duhart; Teo-

doro González de León e Rogelio Salmona; Figs. 337-339); investigações em habitações coletivas de alta 

e baixa densidade (Grupo Austral; Justino Serralta e Carlos Clémot; Reinaldo Valencia; Figs. 340-342); a 

criação de novos setores de cidade partindo da ideia de Cidade Radiante, mas sem imitá-la (Carlos Gómez 

Gavazzo; Germán Samper; Figs. 343 e 344) e exploração de dispositivos de adaptação climática (Tobito); 

construção industrializada (Ernest Mange; Fig. 345), de exploração luminosa (Wakeham; Fig. 346) e de 

crescimento ilimitado (Jullian; Fig. 347). 

Também existiriam importantes coincidências no que diz respeito ao discurso que suporta essas 

obras, configurando a arquitetura como um compromisso político e social, paralelamente transmitido me-

diante a atividade docente da maioria desses colaboradores (Gómez Gavazzo; Medel; Wakeham; Serralta; 

Salmona; Samper; Duhart; Dávila; Tobito; Valencia; Jullian...) como uma ferramenta para se aproximar das 

raízes indígenas da arquitetura e das manifestações próprias da cultura latino-americana, surgidas tão 

longe do 6e arrondissement. Elucidá-las será nosso próximo desafio.
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Figura 337: Campus da Universidad de Concepción (plano diretor), por 
Emilio Duhart (1957-1967).

Fonte: a autora, 2014.

Figura 338: Campus da Universidad Pedagógica, México D.F., por Teodoro 
González de León e Abraham Zabludosky (1979-1981).

Fonte: a autora, 2013.
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Figura 339: Torres del Parque, Bogotá, por Rogelio Salmona (1965-1970).
Fonte: a autora, 2015.

Figura 341: Hogar Estudiantil Universitario, Montevidéu, por Carlos Clémot 
e Justino Serralta (1959-1986).
Fonte: a autora, 2014.

Figura 340: Edifício Virrey del Pino, Buenos Aires, pelo Grupo Austral 
(1941).
Fonte: a autora, 2013.

Figura 342: Maquete da casa do arquiteto, por Reinaldo Valencia (s.d.).
Fonte: acervo particular Reinaldo Valencia.
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Figura 343: Proposta urbana de Carlos Gómez Gavazzo para o concurso 
Punta Ballena (1935).

Fonte: publicada por (NUDELMAN, 2013, p. 184).

Figura 344: Vista aérea Ciudadela Colsubsidio, Bogotá, por Germán e 
Ximena Samper (1983-2012).

Fonte: disponível em: <http://www.archdaily.co/co/02-356488/clasi-
cos-de-arquitectura-ciudadela-colsubsidio-german-samper>, acesso em: 
18 dez. 2015.
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Figura 345: Prédio B1, USP São Carlos, por Ernest de Carvalho Mange e 
Hélio Duarte (1954-1956).

Fonte: a autora, 2014.

Figura 346: Igreja San Antonio de Padua, Lima, por Roberto Wakeham 
Dasso (1952).

Fonte: disponível em: <https://wazeone.files.wordpress.com/2010/01/
day-17-c.jpg>, acesso em: 18 dez. 2015.
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Figura 347: Feira de Valência (Espanha), por Guillermo Jullian (1967). Fonte: a autora, 2015.
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Fonte: publicada por (GONZÁLEZ DE LEÓN, 2006).

Figura 77: Prancha n. 4057, planta alternativa do terraço-jardim (escritórios; sanitários); 

proposta de Teodoro González de León, 1948.

Fonte: FLC 09598.

Figura 78: Terraço-jardim da usina Claude et Duval em Saint-Dié em 2014.

Fonte: a autora.

Figura 79:�3UDQFKD�Q��������SODQWD�H�HOHYDomR�GD�PRGLÀFDomR�GR�pan-de-verre no 

apartamento de Le Corbusier, desenhada por Teodoro González de León, 1948.

Fonte: FLC 13461B.

Figura 80: Desenho de Le Corbusier c.a. 1948.

Fonte: acervo particular Teodoro González de León.

PÁGINA

229

PÁGINA

233

PÁGINA

234

PÁGINA

243

PÁGINA

245

PÁGINA

251

PÁGINA

253

PÁGINA

248

PÁGINA

251

PÁGINA

254



Figura 81: Diagrama da Journée Solaire e nota de Le Corbusier para González de León, c.a. 

1948.

Fonte: publicado em Espacios n. 4 (1951).

Figura 82:�3UDQFKD�$���������SODQWD�GD�PRQWDJHP�GDV�FRIUDJHQV�SDUD�D�ODMH�GR�VROR�DUWLÀFLDO�

da Unidade de Marselha, 1948.

Fonte: Vicente Medel (FLC 25205).

Figura 83: Prancha A.1.0.61, planta do bloco 16b da Unidade de Marselha, no primeiro andar 

(disposição dos apartamentos) 1948.

Fonte: Pedro de la Mora (FLC 26434).

Figura 84: Le Corbusier e Justino Serralta no ateliê da Rue de Sèvres, justo depois da 

realização do grande mural, c.a. 1948.

Fonte: publicada por (PAPILLAULT, 2011, p. 80).

Figura 85: Terraço-jardim da Unidade de Habitação de Marselha, em 2013.

Fonte: a autora.

Figura 86: Creche no terraço-jardim da Unidade de Marselha; esboço da seção pela rampa, 

estudada por Justino Serralta, 1949.

Fonte: FLC 26520.

Figuras 87 e 88: Visita de Pablo Picasso ao canteiro da Unidade de Habitação de Marselha, 

com presença de Justino Serralta, 1949.

Fonte: acervo particular família Serralta-Stirling.

Figuras 89 e 90: Visita de Pablo Picasso ao canteiro da Unidade de Habitação de Marselha, 

com presença de Justino Serralta, 1949.

Fonte: FLC/ADAGP.

Figura 91: Visita de Pablo Picasso ao canteiro da Unidade de Habitação de Marselha, com 

presença de Justino Serralta, 1949.

Fonte: FLC (publicado por AHRENBERG; COHEN, 2013, p. 85).
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Figura 92: Prancha n. 0.0.26, Unidade de Habitação de Rezé-les-Nantes, perspectiva exterior 

elaborada por Justino Serralta, 1950.

Fonte: FLC 01706.

Figura 93: Unidade de Habitação de Rezé-les-Nantes, vista externa do ponto de vista do 

desenho de Serralta, 2013.

Fonte: a autora.

Figura 94: Pavilhão da Porte Maillot, plano e fachadas do pavilhão E, escala 1:50, desenhados 

por Justino Serralta, 1950.

Fonte: FLC 18194.

Figura 95: Maquete da capela Notre-Dame du Haut, em Ronchamp, c.a. 1950, Foto de 

Justino Serralta, 1950.

Fonte: CDI IHA (publicada por NUDELMAN, 2013, p. 254).

Figura 96: “Carré 1, 2, 3, 4, 5”, desenhado por Serralta e Maisonnier, c.a. 1948.

Fonte: publicado por (LE CORBUSIER, 1955).

Figura 97: Exemplar de Le Modulor v. 1 assinado por Le Corbusier para Justino Serralta, c.a. 

1950.

Fonte: acervo particular família Serralta-Stirling.

Figura 98: Capa de Le Modulor 2 com desenho de Justino Serralta, c.a. 1948.

Fonte: publicado por (LE CORBUSIER, 1955).

Figura 99: “Carré de la femme”, desenhado por Serralta, c.a. 1948.

Fonte: publicado por (LE CORBUSIER, 1955).

Figura 100: Desenhos posteriores de Serralta e Maisonnier para Le Modulor 2, c.a. 1950.

Fonte: publicado por (LE CORBUSIER, 1955, p. 54).

Figuras 101-104: Le Corbusier e vários colaboradores da Rue de Sèvres em um churrasco 

uruguaio, c.a. 1950.

Fonte: Gabrielle Delpeche, acervo particular família Serralta-Stirling.
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Figuras 105 e 106: Le Corbusier e Justino Serralta em churrasco uruguaio, c.a. 1950.

Fonte: Gabrielle Delpeche, acervo particular família Serralta-Stirling.

Figura 107: Desenho de Le Corbusier com dedicatória “pour Clémot”, 1950.

Fonte: acervo particular da família Clémot Monestier (publicada por NUDELMAN, 2013, p. 254). 

Figura 108: Perspectiva exterior das casas no projeto urbano para La Sainte Baume, 1949.

Fonte: Carlos Clémot (FLC 17786).

Figura 109: Carlos Clémot e Germán Samper apresentando o Plano Piloto para Bogotá, 1950.

Fonte: publicado em (SÁNCHEZ, 2015).

Figura 110: Prancha n. 4212 (121-4), “Centro cívico: separación del peatón y el automóvil“, 

desenhada por Clémot e a equipe do LC BOG.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figura 111: Prancha n. 4404, plano de implantação das casas Jaoul, 1952.

Fonte: Efraín Pérez Chanis (FLC 09904).

Figura 112:�6ROR�DUWLÀFLDO��SODQWD�GD�ODMH��SRU�FLPD�H�SRU�EDL[R��������

Fonte: Efraín Pérez Chanis (FLC 02151).

Figura 113: Prancha n. 4567, planta do nível 3 do Supremo Tribunal de Chandigarh, desenhada 

por Pérez Chanis.

Fonte: FLC 04567.

Figura 114: Casa Labbé, Emilio Duhart e Héctor Valdés, elevação, 1941.

Fonte: publicado por (ESPARZA, 2001, p. 58).

Figura 115: Emilio Duhart em Harvard, junto a I.M. Pei, e outros, c.a. 1942.

Fonte: publicado por (CALDERÓN KALTWASSER, 2001, p. 58).

Figura 116: Villa Shodhan, croqui de estudo para a fachada sul-oeste, 1952.

Fonte: Emilio Duhart (FLC 06541). 
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Figura 117: Carte de séjour temporaire, novembro de 1949.

Fonte: acervo particular Reinaldo Valencia.

Figura 118:�&HUWLÀFDGR�GH�HVWiJLR�GH�5HLQDOGR�9DOHQFLD�DVVLQDGR�SRU�/H�&RUEXVLHU��PDLR�GH������

Fonte: acervo particular Reinaldo Valencia.

Figura 119: Croqui de Reinaldo Valencia ilustrando seu quarto em uma pensão parisiense, c.a. 

1951. 

Fonte: Museu de Arquitetura Leopoldo Rother, Universidad Nacional de Colombia.

Figura 120: Prancha n. 4307, habitações tipo H3 (Redents collectifs quatre étages), 1950. 

Fonte: Reinaldo Valencia, Rogelio Salmona e Germán Samper (FLC 00598).

Figura 121: Prancha n. 6, fachadas norte e sul de uma unidade de habitação para o concurso 

Bairro Rotterdam de Estrasburgo, 1951. 

Fonte: Reinaldo Valencia (FLC 30667B).

Figura 122: Prancha n. A.10.6.4, axonometria do lado oeste da Unidade de Habitação de 

Marselha; policromia e materiais, 1951. 

Fonte: Reinaldo Valencia (FLC 25645).

Figura 123: Croqui de Reinaldo Valencia ilustrando o Pont des Arts em Paris, c.a. 1950. 

Fonte: Museu de Arquitetura Leopoldo Rother, Universidad Nacional de Colombia.

Figura 124: Carteirinha de estudante de Reinaldo Valencia na Universidade de Paris, para o 

ano escolar 1951/1952.

Fonte: arquivo pessoal Reinaldo Valencia.

Figura 125: Prancha n. Boc. 1, Unidade de Habitação de Rezé-les-Nantes, plantas dos andares 

9, 10 e 11, 1952. 

Fonte: Alberto Peña (FLC 02306).

Figura 126: Prancha n. 4547, Casas Jaoul em Neuilly-sur-Seine, pan-de-verre do térreo, 1952. 

Fonte: Alberto Peña (FLC 09965).
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Figura 127: Prancha n. 4471, planta geral do Capitol de Chandigarh, 1952. 

Fonte: Alberto Peña (FLC 05156).

Figura 128: Rogelio Salmona na Rue de Sèvres (segundo plano). Na frente, Balkrishna Doshi, 

c.a. 1952. 

Fonte: FLC/ADAGP (publicada por MEJÍA, 2014, p. 137).

Figura 129: Postal de ano novo para Le Corbusier, 1952. 

Fonte: Rogelio Salmona (FLC R3-2-365).

 

Figura 130: Prancha n. 4011 A, Usina Claude et Duval, pan-de-verre, 1948. 

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 09558).

Figuras 131-135: Prancha n. A.0374, terraço-jardim da Unidade de Habitação de Marselha, 

c.a. 1950. 

Fonte: acervo particular família Serralta-Stirling (cedidas por NUDELMAN).

Figura 136: Visita de Picasso à Unidade de Marselha (presumivelmente com Salmona), 1950.

Fonte: publicada por (LE CORBUSIER, 1952, p. 9).

Figura 137: Prancha n. 4314 A, plano urbano Marseille-Veyre, 1949.

Fonte: Rogelio Salmona e Germán Samper (FLC 23108).

Figura 138: Esquema de organização de bairros para o Plano Diretor de Bogotá, 1950.

Fonte: Rogelio Salmona e Germán Samper (FLC 33686).

Figura 139: Prancha n. 16, unidade habitacional para o concurso do Bairro Rotterdam em 

Estrasburgo; esquema em elevação da distribuição dos apartamentos do lado oeste, 1951.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 30679A).

Figura 140: Prancha n. 4800, Bairro Experimental Hem Roubaix, perspectiva aérea do 

conjunto, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 20829A).
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Figura 141: Prancha n. 4718, Maison Type Rochelle, perspectiva interna do quarto para os 

pais, tipo F5.II, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 20768).

Figura 142: Prancha n. 4715, Neuve Ville-Briey, perspectiva aérea do conjunto, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 20770).

Figura 143: Prancha n. 4393, estudo para o vitral da Villa Chimanbhai, 1954.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 30244).

Figura 144: Estação de Ônibus em Bogotá por Ortega y Solano, 1951.

Fonte: Revista Proa.

Figura 145: Prancha n. 4154 F, perspectiva interior do salão nas casas ROQ tipo A, 1949.

Fonte: Rogelio Salmona e Germán Samper (FLC 18758).

Figura 146: Casa Jaoul B, Neuilly-sur-Seine. Salão e sala de jantar em 2015.

Fonte: a autora.

Figura 147: Vista interior móveis planejados das Casas Jaoul, 1952.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 10128A).

Figura 148: Prancha n. 4897 bis, Vila do Governador, planta das casas tipo XI (trabalhadores 

administrativos sênior), 1954.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 29104).

Figura 149:�3UDQFKD�Q�������ELV��SHUÀO�GH�YLDV��UHJUD�GDV��9�&KDQGLJDUK�������

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 05289).

Figura 150: Prancha n. 4891 bis, planta geral do Capitol, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 05159).

Figura 151: Prancha n. 4641, Prédio de Advogados, fachadas norte-leste e sul-oeste, 1953.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 04754).
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Figura 152: Prancha n. 4934, Cidade Industrial, planta geral do traçado, 1954.

Fonte: Rogelio Salmona (FLC 29139).

Figura 153: Germán Samper no Ateliê da Rue de Sèvres, c.a. 1950.

Fonte: CDI IHA publicada por (NUDELMAN, 2013, p. 254).

Figuras 154-157: Riscos de Samper na Villa Savoye, 1949.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figuras 158-159: Riscos de Samper na Villa Stein-de-Monzie, 1949.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figuras 160-161: Riscos de Samper na Fundação Suíça da Cité Universitaire, 1951.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figura 162: Riscos de Samper sobre Précisions, 1948.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB207).

Figura 163: Riscos de Samper sobre Propos d’Urbanisme, 1948.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB219).

Figura 164: Riscos de Samper sobre Manière de Penser l’Urbanisme, 1948.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB226). 

Figura 165: Análise de Samper sobre um projeto publicado, que Le Corbusier apontaria como 

plágio do Palácio da Sociedade das Nações em Genebra; maquete de uma exposição sobre Le 

Corbusier no Museu Nacional da Colômbia, 1987.

Fonte: acervo pessoal Reinaldo Valencia.

Figura 166: Le Corbusier e Yolanda de Samper no seu casório civil em Bogotá, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figura 167: Notas de Samper sobre a apresentação dos Três Estabelecimentos Humanos, 1949.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS2002).
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Figura 168: Planta geral do térreo da proposta para o Bairro Rotterdam em Estrasburgo, 1951.

Fonte: Germán Samper (FLC 30664B).

Figura 169: Esboço genérico de uma Grela CIAM, 1949.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS1014).

Figuras 170-171: Mapas da situação regional de Bogotá anterior ao Plano Piloto, 1948.

Fonte: Germán Samper (GSB1004/GSB1006).

Figuras 172-174: Mapas da situação regional de Bogotá anterior ao Plano Piloto, 1948.

Fonte: Germán Samper (GSB1009/GSB1011).

Figura 175: Plano Diretor de Bogotá, estudo para o capítulo n. 4224 “Proposición de saturación 

de la zona central”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS4008).

Figura 176: Plano Diretor de Bogotá, estudo para o capítulo n. 104-1, relação de Bogotá com 

as principais metrópoles do mundo, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (FLC H3-5-8).

Figura 177: Plano Diretor de Bogotá, estudo dos bairros, 1950.

Fonte: Germán Samper (FLC 31556).

Figura 178: Plano Diretor de Bogotá, esquema de uma quadra para o Bairro do Norte, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB1034).

Figura 179: Plano Diretor de Bogotá, esquema de agrupação de casas para uma Unidade de 

Bairro, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB1038).

Figura 180: Plano Diretor de Bogotá, considerações para as casas “Une Maison; Un Arbre”, 

1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2138).

Figura 181: Plano Diretor de Bogotá, planta e elevação das casas “Tipo Gaitán”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB1042).
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Figura 182: Plano Diretor de Bogotá, planta e elevação das casas “Module 2,26 x 2,26”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2140).

Figura 183: Plano Diretor de Bogotá, esboço “circulación de peones”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2141).

Figura 184: Plano Diretor de Bogotá, esboço “proximidad de las zonas de trabajo”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2145).

Figura 185: Plano Diretor de Bogotá, esboço “Circulación Centre Civique”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2162).

Figura 186: Plano Diretor de Bogotá, esboço “Croissement des routes”, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2158).

Figura 187: Samper no appartement témoin unidade de Habitação de Marselha, s.d.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figuras 188-190: Desenhos de Samper na unidade de Habitação de Marselha, 1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figuras 191-195: Desenhos de Samper na unidade de Habitação de Marselha (exteriores, 

terraço-jardim), 1953.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figuras 196-198: Desenhos de Samper na unidade de Habitação de Marselha (interiores 

appartement témoin), 1953.

Fonte: acervo particular Germán Samper.

Figura 199: Unidade de Habitação Rezé-les-Nantes, fachadas, 1952.

Fonte: Germán Samper (FLC 02314).

Figura 200: Prancha n. 4047, Neuve Ville Briey, planta das casas Tipo F, “Rez-de-Chausée”, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 20819B). 
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Figura 201: Prancha n. 4313, HEM Roubaix, planta geral de zonas verdes, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 20914A).

Figura 202: Estudo de Normalização das Casas Alongadas em Roquebrune-Cap-Martin, c.a. 

1950.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB2112).

Figura 203: Maisons Jaoul, esboços vigas e muros de apoio para as abóbadas, c.a. 1951.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB10125).

Figura 204: Maisons Jaoul, esboço “Varanda”, 1952.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB10050).

Figura 205: Maisons Jaoul, esboço mobília interna, 1952.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB10069).

Figura 206: Maisons Jaoul��GHWDOKH�FRQVWUXWLYR�DEyEDGD��VHJXQGR�SODQR�GHÀQLWLYR�������

Fonte: acervo particular Germán Samper (GSB10128).

Figura 207: City Center, planta “Etapas de realização nomenclatura de venda”, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 05455).

Figura 208: Estudo comparativo entre Chandigarh e Nova Dehli, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 29051).

Figura 209: Prancha n. 4473, Tabela de Síntese “Arborização Chandigarh”, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 05283).

Figura 210: Esboços da planta do térreo e da seção longitudinal da Assembleia, 1951.

Fonte: Germán Samper (FLC 02993).

Figura 211: Prancha C17, esboço da planta geral do Capitol, 1952.

Fonte: Germán Samper (FLC 05139).

Figura 212: Raj Bhavan, estudo de superfícies mínimas necessárias, 1952.

Fonte: Germán Samper (FLC 04156A).
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Figura 213: Mão Aberta Chandigarh, esboço elevação frontal, 1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 05832).

Figura 214: Prancha n. 4777, corte transversal do Supremo Tribunal, esquema de ventilação, 

1953.

Fonte: Germán Samper (FLC 04764).

Figura 215: Secretariado de Chandigarh, elevação “N1”, 1951.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS8005/GS8005.1).

Figura 216: Secretariado de Chandigarh, perspectiva do Hall de ministros, 1951.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS8061).

Figura 217: Secretariado de Chandigarh, “Estudo dos Pilotis”, 1951.

Fonte: Germán Samper (GS8099).

Figura 218: Secretariado de Chandigarh, esboço para a planta n. “4996”, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8015).

Figura 219: Secretariado de Chandigarh, esboço Circulação Horizontal, n. “4996”, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8017).

Figura 220: Secretariado de Chandigarh, croqui da fachada leste, n. “4996”, 1952.

Fonte: Germán Samper (GSB30030).

Figura 221: Secretariado de Chandigarh, croqui externo do prédio, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8084).

Figura 222: Secretariado de Chandigarh, esboço da fachada principal, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8077).

Figura 223: Secretariado de Chandigarh, detalhe em perspectiva da fachada principal, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8071).

Figura 224: Secretariado de Chandigarh, croqui hall de acesso, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8100).
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Figura 225: Secretariado de Chandigarh, perspectiva “Hall d’entrée des ministres”, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8118).

Figura 226: Secretariado de Chandigarh, corte/perspectiva pela fachada de um escritório dos 

ministros, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8066).

Figura 227: Secretariado de Chandigarh, perspectiva do hall central, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8098).

Figura 228: Secretariado de Chandigarh, perspectiva da marquise do acesso, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8101).

Figura 229: Secretariado de Chandigarh, esboço da planta dos seis blocos, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8030).

Figura 230: Secretariado de Chandigarh, estudos do ritmo para a fachada sul, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8140).

Figura 231: Secretariado de Chandigarh, estudos para pan-de-verre na fachada sul, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8136).

Figura 232: Secretariado de Chandigarh, alternativa de brises verticais na fachada sul, 1952.

Fonte: Germán Samper (GS8132).

Figura 233: Secretariado de Chandigarh, perspectiva da fachada lateral, 1953.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS8090).

Figura 234:�6HFUHWDULDGR�GH�&KDQGLJDUK��HVERoR�PDUTXLVH�GHÀQLWLYD�GR�DFHVVR�������

Fonte: Germán Samper (GS8158).

Figura 235: Secretariado de Chandigarh, perspectiva do térreo, 1953.

Fonte: Germán Samper (GS8156).

Figura 236: Secretariado de Chandigarh, perspectiva hall de espera ministros, 1953.

Fonte: acervo particular Germán Samper (GS8117).
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Figura 237: Risco de Don Quixote para Balkrishna Doshi e Germán Samper, 1953.

Fonte: Le Corbusier (FLC).

Figura 238: Augusto Tobito, Le Corbusier e vários colegas da Rue de Sèvres, c.a 1955.

Fonte: FLC L8-13-8.

Figura 239: Augusto Tobito em uma soirée com Xenakis, c.a. 1956.

Fonte: acervo particular Bárbara Bradley.

Figura 240: Axonometrias edifício anexo para advogados, Chandigarh, 1955.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 04685).

Figura 241: Prancha n. 4691, fachada sul-oeste prédio de escritórios City Center, Chandigarh, 

1955.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 05121).

Figura 242: Prancha n. 5502, fachada noroeste prédio de escritórios PTT Building, Chandigarh, 

1955.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 29138).

Figura 243: Prancha n. 5122, Secretariado de Chandigarh, planta de escritórios de ministros, 

soluções A e B, 1954.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 02848).

Figura 244: Raj Bhavan, esboço da planta n. 5, 1953.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 04104).

Figura 245: Capela de Ronchamp, fachada norte, 1953.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 07185). 

Figura 246: Capela de Ronchamp, fachada norte em 2009.

Fonte: a autora.

Figura 247: Villa Chimanbhai, corte BB, 1953.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 06323).
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Figura 248: Villa Shodhan, planta do nível 3 bis, 1954.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 06446).

Figura 249: Prancha n. 5302, Assembleia de Chandigarh, corte n. 4, 1955.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 03030).

Figura 250: Prancha n. En. 059, Unidade de Habitação de Rezé-les-Nantes, perspectiva sul, 

1954.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 02316A).

Figura 251: Prancha n. En. 2A, Unidade de Habitação de Briey-en-Fôret, plano de massas, 

1954.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 33209).

Figura 252: Esquema do plano de massas para o projeto urbano de Meaux, 1956.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 21561).

Figura 253: Estudo Meaux, 226 x 226 x 226, esboço de montagem de módulos metálicos, 

c.a. 1957.

Fonte: Augusto Tobito (FLC M3-4-110).

Figura 254: Unité Typ Berlin��HVERoRV�GR�SHUÀO��pignon e planta do acesso, 1956.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 23938).

Figura 255: Unité Typ Berlin, vista externa norte, em 2014.

Fonte: a autora.

Figura 256: Convento de La Tourette, redução da planta do nível do refeitório, 1956.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 01066).

Figura 257: Convento de La Tourette, vista interna do claustro no nível do atrium, em 2008.

Fonte: a autora.

Figura 258: Complexo esportivo e cultural de Firminy, planta geral, 1958.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 16823).
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Figura 259: Complexo esportivo e cultural de Firminy, vista aérea da Casa da Juventude, em 

2013.

Fonte: a autora.

Figura 260: Estádio de Bagdá, esquemas de contraforte e escadarias, 1958.

Fonte: Augusto Tobito (FLC 29478).

Figura 261: Dedicatória de uma pintura por parte de Le Corbusier a Tobito, 1959.

Fonte: acervo particular Bárbara Bradley (publicada por GUALTIERI, 2012).

Figura 262: Jullian e sua esposa na casa do Lago Léman entrevistando a mãe de Le Corbusier, 

1958.

Fonte: FGJF F01 0318.

Figura 263: Le Corbusier e a equipe da Rue de Sèvres com uma maquete da Assembleia de 

Chandigarh, em 1959.

Fonte: FGJF F03 0004.

Figura 264: Taça de champanhe com motivo do Natal 1959. À direita, Jullian. 

Fonte: FJGF F03002.

Figura 265: Organograma da Rue de Sèvres em 1960. 

Fonte: publicado por (KLEIN, 2011, p. 92).

Figura 266: Croquis “création de rivière double”, 1959. 

Fonte: Guillermo Jullian (FJGF D0238).

Figuras 267 e 268: Le Corbusier, Georges Presenté, Annibale Vitelozzi, Pierre Luigi Nervi e 

Guillermo Jullian em Roma, 1960.

Fonte: FGJF F01 0571 e FGJF F01 0572.

Figura 269: Estudo de superfícies de um estádio em Roma, por Jullian, 1960.

Fonte: FJGF D0120.
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Figura 270: Prancha n. 5800, Estádio de Bagdá, planta das salas de imprensa e vestiários, 

1960/1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 00184).

Figura 271: Museu do Conhecimento, Chandigarh, esquema da fachada, 1959.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 28342).

Figura 272: Museu do Conhecimento, Chandigarh, risco da planta do nível n. 3, 1959.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 28310).

Figura 273: Projeto para o PTT Building, Chandigarh, detalhes da Unidade Estrutural, 1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 05359A).

Figuras 274 e 275: Le Corbusier e Jullian em uma visita ao terraço da Estação de Orsay, 

1961.

Fonte: FGJF F01 0301.

Figuras 276: Projeto para o Hotel de Orsay, estudo da fachada longitudinal, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 11826).

Figuras 277 e 278: Jullian e o diretor de teatro Jo Tréhard, trabalhando na Rue de Sèvres 

sobre o dossiê STR LC, planta 4, 1964.

Fonte: FGJF D0047.

Figura 279: Carpenter Center, estudo da planta do primeiro nível, 1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 31207).

Figura 280: Carpenter Center, corte longitudinal pela grande rampa, 1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 31230).

Figura 281: Maquete para apresentação do Carpenter Center, elaborada por Jullian, 1960.

Fonte: publicada por (SEKLER; CURTIS, 1978, p. 90).

Figura 282: Carpenter Center, planta do nível 5, 1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 30348).
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Figura 283: Maquete elaborada por Jullian em 9 de setembro de 1960, explorando 

combinações entre brises e ondulatoires.

Fonte: publicada por (SEKLER; CURTIS, 1978, p. 11).

Figura 284: Carpenter Center, esboços de perspectivas externas pela Quincy Street, 1960.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 31296).

Figura 285: Esboço da planta com referência a Le Sapin de L’Éplattenier, por Jullian, 1961

Fonte: FGJF D0180.

Figura 286: Carpenter Center, estudos dos brise-soleil na fachada Leste, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 31194).

Figura 287: Carpenter Center, detalhe dos aérateurs para a fachada sul, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLL SERT B097j).

Figura 288: Carpenter Center, rampa pública e estúdios, em 2014.

Fonte: a autora.

Figura 289: Pavilhão Weber, esboço, rampa pública e estúdios, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (CCA DR 1993: 0138: 079).

Figura 290: Pavilhão Weber, rascunho para Jullian da perspectiva externa do prédio, 1961.

Fonte: Le Corbusier (CCA DR 1993: 0138: 004).

Figura 291: Pavilhão Weber, riscos de Jullian na planta e na elevação, cálculos, 1961.

Fonte: FGJF L0037, p. 31.

Figura 292: Prancha n. 5949, Pavilhão Weber, fachada leste, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 21086A).

Figura 293: Pavilhão Ahrenberg, rascunho das duas plantas e do corte transversal, 1961.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 25067).
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Figura 294: Tavès, Oubrerie, Andreini e Jullian com maquete da igreja de Saint-Pierre em 

Firminy, c.a. 1961.

Fonte: publicada por (OUBRERIE; BURRIEL, 2014, p. 15).

Figura 295: Reforma de um apartamento, collage da planta, 1963.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 30155).

Figura 296: Croqui de Le Corbusier da cobertura em “V” do aeroporto Fiumicino de Pierre Luigi 

Nervi, 1960.

Fonte: CCA DR 1993: 0137: 001.

Figura 297: Centro de Cálculos Olivetti, jogo compositivo criado por Jullian, 1962.

Fonte: FGJF D0012.

Figura 298: Centro de cálculos Olivetti, detalhe do corte pela fachada sul, com esboço do 

secretariado de Chandigarh, 1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 14786).

Figura 299: Centro de cálculos Olivetti, risco de Jullian para a planta do nível 2, 1962.

Fonte: FGJF D0012.

Figura 300: Centro de cálculos Olivetti, risco de Jullian para sanitários e vestiários, 1962.

Fonte: FGJF D0016.

Figura 301: Prancha n. 6020, Centro de cálculos Olivetti, “vue d’avion”, 1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 14719, verso).

Figura 302: Prancha n. 4, Centro de cálculos Olivetti, planta dos níveis 4 e 5, 1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FGJF D0312g).

Figura 303:�)RWRJUDÀDV�GR�&HQWUR�GH�FiOFXORV�2OLYHWWL��D�VHU�LQFOXtGD�QD�Grille CIAM, 1963.

Fonte: Guillermo Jullian (FGJF D0016, p. 38).

Figura 304: Primeiro projeto para a Embaixada da França em Brasília, risco da planta N5, 

1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FGJF D0063g).
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Figura 305: Prancha n. 6092, primeiro projeto para a Embaixada da França em Brasília, plantas 

1 e 3 da chancelaria, 1962.

Fonte: Guillermo Jullian (FGJF D0251).

Figura 306: Prancha n. 6230, primeiro projeto para a Embaixada da França em Brasília, planta 

4 da chancelaria (habitações), 1964.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 21064).

Figuras 307 e 308: Jullian e Le Corbusier com maquete da primeira proposta para a 

Embaixada da França em Brasília, c.a. 1964.

Fonte: FGJ F02 0015 e FGJ F02 0016.

Figura 309: Maquete da primeira proposta para a Embaixada da França em Brasília, c.a. 1964.

Fonte: FLC/ADAGP.

Figuras 310: Maquete esquemática da primeira proposta para a Embaixada da França em 

Brasília, c.a. 1962.

Fonte: FLC-ADAGP.

Figura 311: Croquis de Jullian na Piazza San Marco, Veneza, 1958.

Fonte: FGJF L0014.

Figura 312: Croquis de Jullian, padrões para os quartos do Hospital de Veneza, 1964.

Fonte: FGJF L0048, p. 2.

Figura 313: Riscos de Jullian com princípio compositivo das Unité de Bâtisse e um esquema 

do corte transversal, 1964.

Fonte: FGFJ L0048, p. 34.

Figura 314: Risco inicial de Le Corbusier para o Hospital de Veneza, 1964.

Fonte: Fondo Ospedale Civile di Venezia – ULSS Veneziana.

Figuras 315 e 316: Collages de Jullian com o partido inicial do Hospital de Veneza, 1964.

Fonte: publicadas por (MAZZARIOL, 1967, p. 98).
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Figura 317: Prancha n. 6276, Hospital de Veneza, terceira proposta, planta do nível 1A, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian  (FLC 32173B).

Figura 318: Prancha n. 6278, Hospital de Veneza, terceira proposta, planta nível 2, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 32174B).

Figura 319: Prancha n. 6279, Hospital de Veneza, terceira proposta, planta nível 2A, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 32175B).

Figura 320: Prancha n. 6279, Hospital de Veneza, terceira proposta, planta nível 3, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 32176B).

Figura 321:�)RWRJUDÀD�GD�PDTXHWH�GD�SULPHLUD�SURSRVWD�SDUD�R�+RVSLWDO�GH�9HQH]D��HODERUDGD�

por Jullian, 1964.

Fonte: publicada por (LE CORBUSIER, 1965, p. 150).

Figura 322:�)RWRJUDÀD�GH�/H�&RUEXVLHU�FRP�GHGLFDWyULD�D�-XOOLDQ�������

Fonte: Fondo Ospedale Civile di Venezia – ULSS Veneziana.

Figura 323:�)RWRJUDÀD�GH�-XOOLDQ�DSUHVHQWDQGR�D�VHJXQGD�SURSRVWD�GD��5XH�GH�6qYUHV�jV�

diretivas do Hospital em Veneza, 1964.

Fonte: FGJF D0063g.

Figura 324: Hospital em Veneza, grela criada por Jullian como guia pessoal para a 

LGHQWLÀFDomR�GDV�Unité de bâtisse, 1964.

Fonte: publicada por (ALONSO, 2010, p. 37).

Figura 325: Guillermo Jullian e Le Corbusier em Veneza, 1965.

Fonte: publicada por (ALLARD In: SARKIS, 2002, p. 20).

Figuras 326-330: Guillermo Jullian e Le Corbusier em Veneza, 1965.

Fonte: publicada por (DUBBINI; SORDINA, 1999).

Figura 331: Ateliê Le Corbusier em Veneza, 1970.

Fonte: FGJF D0280g.
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Figura 332: Lousa do Ateliê da Rue de Sèvres com o corte transversal da célula de doentes, 

escala 1:1, 1965.

Fonte: Eugène Claudius-Petit (publicada por BOESIGER, 1969, p. 141).

Figura 333: Rascunhos de Le Corbusier do potato building no Museu do Século 20 em 

Nanterre, 1965.

Fonte: CCA DR 1993: 0145: 001.

Figura 334: Museu do Século 20 em Nanterre, rascunho da planta do nível N3, 1965.

Fonte: Guillermo Jullian (FLC 30023).

Figura 335: Jullian na tumba de Le Corbusier, em Roquebrune-Cap-Martin, 1965.

Fonte: FGJF D0122.

Figura 336: Jullian e sua equipe antes de entregar os locais da Rue de Sèvres, 1965.

Fonte: FGJF D0238.

Figura 337: Campus da Universidad de Concepción (plano diretor), por Emílio Duhart (1957-

1967).

Fonte: a autora, 2014.

Figura 338: Campus da Universidad Pedagógica, México D.F., por Teodoro González de León e 

Abraham Zabludosky (1979-1981).

Fonte: a autora, 2013.

Figura 339: Torres del Parque, Bogotá, por Rogelio Salmona (1965-1970).

Fonte: a autora, 2015.

Figura 340: Edifício Virrey del Pino, Buenos Aires, pelo Grupo Austral (1941).

Fonte: a autora, 2013.

Figura 341: Hogar Estudiantil Universitario, Montevidéu, por Carlos Clémot e Justino Serralta 

(1959-1986).

Fonte: a autora, 2014. 
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Figura 342: Maquete da casa do arquiteto, por Reinaldo Valencia (s.d.).

Fonte: acervo particular Reinaldo Valencia.

Figura 343: Proposta urbana de Carlos Gómez Gavazzo para o concurso Punta Ballena (1935).

Fonte: publicada por (NUDELMAN, 2013, p. 184).

Figura 344: Vista aérea Ciudadela Colsubsidio, Bogotá, por Germán e Ximena Samper (1983-

2012).

Fonte: Disponível em: <http://www.archdaily.co/co/02-356488/clasicos-de-arquitectura-

ciudadela-colsubsidio-german-samper>, acesso em: 18 dez. 2015.

Figura 345: Prédio B1, USP São Carlos, por Ernest de Carvalho Mange e Hélio Duarte (1954-

1956).

Fonte: a autora, 2014.

Figura 346: Igreja San Antonio de Padua, Lima, por Roberto Wakeham Dasso (1952).

Fonte:�'LVSRQtYHO�HP���KWWSV���ZD]HRQH�ÀOHV�ZRUGSUHVV�FRP���������GD\����F�MSJ!��DFHVVR�

em: 18 dez. 2015.

Figura 347: Feira de Valência (Espanha), por Guillermo Jullian (1967).

Fonte: a autora, 2015.
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TABELAS

Tabela 1: Lista de projetos da Rue de Sèvres com participação de colaboradores latino-

americanos. 

Fonte: a autora, 2015, baseada nas informações consolidadas nesta tese.

Tabela 2: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Carlos Gómez Gavazzo, 

na Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados, na maioria da FLC). 

Tabela 3: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Roberto Dávila Carson, 

na Rue de Sèvres.

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados, na maioria, da FLC).

Tabela 4: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Roberto Matta, na Rue 

de Sèvres.

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados, na maioria, da FLC).

Tabela 5: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Juan Kurchán e Jorge 

Ferrari Hardoy, na Rue de Sèvres.

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados, na maioria, da FLC).

Tabela 6: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Roberto Wakeham 

Dasso na Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 7: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Teodoro González de 

León na Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 8: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Vicente Medel, na Rue 

de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).
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Tabela 9: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Pedro de la Mora na Rue 

de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 10: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Justino Serralta na Rue 

de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 11: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Carlos Clémot, na Rue 

de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 12: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Efraín Pérez Chanis, na 

Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 13: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Emilio Duhart, na Rue 

de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 14: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Reinaldo Valencia, na 

Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 15: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Alberto Peña, na Rue 

de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 16: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Rogelio Salmona, na 

Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 17: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Germán Samper, na 

Rue de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).
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Tabela 18: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Augusto Tobito, na Rue 

de Sèvres. 

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 19: Síntese de projetos e datas de documentos elaborados por Guillermo Jullian na 

Rue de Sèvres.

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).

Tabela 20: Lista de planos ainda não localizados; assinados, no Livre Noir, por colaboradores 

latino-americanos de Le Corbusier.

Fonte: a autora, 2015 (a partir de dados tomados da FLC).
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VOLUME N. II: ANEXOS

ANEXO N. 1: FICHAS DE DOCUMENTOS GRÁFICOS PRODUZIDOS PELOS 

COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER NO ATELIÊ DA RUE DE 

SÈVRES; ORGANIZADOS POR ARQUITETO (EM ORDEM ALFABÉTICA)

ALBERTO PEÑA

AUGUSTO TOBITO ACEVEDO

CARLOS CLÉMOT

CARLOS GÓMEZ GAVAZZO

EFRAÍN PÉREZ-CHANIS

EMILIO DUHART HAROSTEGUY

GERMÁN SAMPER GNECCO

GUILLERMO JULLIAN DE LA FUENTE

JORGE FERRARI HARDOY E JUAN KURCHÁN

JUSTINO TELÉSFORO SERRALTA

PEDRO DE LA MORA Y PALOMAR

REINALDO VALENCIA REY

ROBERTO DÁVILA CARSON

ROBERTO MATTA ECHAURREN

ROBERTO WAKEHAM DASSO

ROGELIO SALMONA MORDOLS

TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN

VICENTE MEDEL

ANEXO N. 2: LISTA DE PLANOS AINDA NÃO LOCALIZADOS; ASSINADOS, 

NO LIVRE NOIR, POR COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER 

(TABELA N. 20)
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ALBERTOPEÑA



ALBERTOPEÑA

ALBERTOPEÑA

CHAND CAPITOL

CHAND SECRETARIAT

FONTE:       Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 05153C    
PROJETO:     CHAND CAPITOL     DATA:      29/07/1952   
DESCRIÇÃO:      Élévations Ech. 1:1000    NÚMERO ATELIÊ:  4470 
OBSERVAÇÕES:  Copie     

FONTE:       Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 05154    
PROJETO:      CHAND CAPITOL     DATA:           29/07/1952 
DESCRIÇÃO:      Élévations Ech. 1:1000    NÚMERO ATELIÊ:   4470  
OBSERVAÇÕES:  Copie     

FONTE:      Fondation  Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 05156    
PROJETO:     CHAND CAPITOL     DATA:    29/07/1952     
DESCRIÇÃO:     Plan général Capitol    NÚMERO ATELIÊ:  4471 
OBSERVAÇÕES: --     

FONTE:      Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 02655    
PROJETO:     CHAND SECRETARIAT    DATA:    29/08/1952     
DESCRIÇÃO:     Plan général Capitol    NÚMERO ATELIÊ:  4472 
OBSERVAÇÕES: --     

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 02869    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT    DATA:    09/11/1952   
DESCRIÇÃO:      Détail façade sud-ouest    NÚMERO ATELIÊ:  4523 
OBSERVAÇÕES:  Verifié par Samper     

FONTE:      Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 05153B    
PROJETO:     CHAND CAPITOL     DATA:           29/07/1952     
DESCRIÇÃO:     Élévations Ech. 1:1000    NÚMERO ATELIÊ:  4470 
OBSERVAÇÕES: --     
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ALBERTOPEÑA CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC 02884   
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:     09/11/1952    
DESCRIÇÃO:   Copie      NÚMERO ATELIÊ:          4523 
OBSERVAÇÕES:  --    

ALBERTOPEÑA

ALBERTOPEÑA

JA

N.RE

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09964    
PROJETO:   JA              DATA:                     28/11/1952                             
DESCRIÇÃO:   Maison B pan de verre 1e étage (élévations et coupes)       
NÚMERO ATELIÊ:   4547                                         OBSERVAÇÕES:  Vérifié par Salmona    

FONTE:      Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 02306   
PROJETO:     N. Re       DATA:    10/06/1952    
DESCRIÇÃO:     Étage IV (niveaux 9, 10, 11)   NÚMERO ATELIÊ:  En. 034a 
OBSERVAÇÕES: --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02376    
PROJETO:   N. Re             DATA:                      30/05/1952    
DESCRIÇÃO:   Nomenclature et distribution de panneaux de cloison   
NÚMERO ATELIÊ:  Boc. 1      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:     Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 09965    
PROJETO:   JA        DATA:    01/08/1953   
DESCRIÇÃO:   Maison B pan de verre 1e étage élévations et coupes   
NÚMERO ATELIÊ:  4547       OBSERVAÇÕES:  --     

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITO



AUGUSTOTOBITO

AUGUSTOTOBITO

MMI

RON

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29320    
PROJETO:   MMI      DATA:    03/01/1958     
DESCRIÇÃO:   Esquisse de garage    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 07185    
PROJETO:   RON      DATA:    04/11/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade nord     NÚMERO ATELIÊ:  4831 F 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 07479    
PROJETO:   RON      DATA:    01/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan développement surfaces réglées          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 07496    
PROJETO:   RON      DATA:    04/11/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade nord     NÚMERO ATELIÊ:  4831 F 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 07497    
PROJETO:   RON      DATA:    04/11/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade nord "peinture"   NÚMERO ATELIÊ:  4831 F 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
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AUGUSTOTOBITO ASH

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06423    
PROJETO:   ASH      DATA:    30/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan d'implantation    NÚMERO ATELIÊ:  4750 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06424    
PROJETO:   ASH      DATA:    29/01/1954     
DESCRIÇÃO:   Ahmedabad Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  4920 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06418A    
PROJETO:   ASH      DATA:    15/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe CC     NÚMERO ATELIÊ:  4709 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06446    
PROJETO:   ASH      DATA:    29/01/1954     
DESCRIÇÃO:   Ahmedabad Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  4920 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondo Sergio Larraín García-Moreno  CÓDIGO ACERVO:  FGJF PLR 4990028   
PROJETO:   ASH       DATA:    22/05/1953    
DESCRIÇÃO:   Coupe BB      NÚMERO ATELIÊ:  4710 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06430    
PROJETO:   ASH      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plafond B      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Écriture Tobito    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITO

AUGUSTOTOBITO

AUGUSTOTOBITO

ASH

ACC

AMOA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06432    
PROJETO:   ASH      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plafond D      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Écriture Tobito    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06319    
PROJETO:   ACC       DATA:    02/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe A-A     NÚMERO ATELIÊ:  4728 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:     Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06323    
PROJETO:    ACC      DATA:    02/06/1953     
DESCRIÇÃO:    Coupe B-B     NÚMERO ATELIÊ:  4733 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06840    
PROJETO:   AMOA             DATA:           15/10/1954     
DESCRIÇÃO:   Façade extérieure casquette + détails    
NÚMERO ATELIÊ:  5124                                     OBSERVAÇÕES:  --    
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AUGUSTOTOBITO

AUGUSTOTOBITO

N.RE

CHAND ASS

FONTE:        Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 02898    
PROJETO:   CHAND ASS      DATA:    03/10/1955    
DESCRIÇÃO:   Coupe par la rampe Ech. 5 mm/m  NÚMERO ATELIÊ :  -- 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:        Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 02899   
PROJETO:   CHAND ASS      DATA:    13/09/1955    
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1 (avec schéma coupe) Ech. 2 mm/5 m        
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    IFA       CÓDIGO ACERVO:  PINGU/C/53    
PROJETO:   N.Re      DATA:    21/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Perspective générale   NÚMERO ATELIÊ:  En 059 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02316A    
PROJETO:   N.Re      DATA:    12/11/1954     
DESCRIÇÃO:   Perspective générale   NÚMERO ATELIÊ:  En 059 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02316B    
PROJETO:   N.Re      DATA:    12/11/1954     
DESCRIÇÃO:   Perspective générale   NÚMERO ATELIÊ:  En 059 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITO

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02902    
PROJETO:   ASS       DATA:    12/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Niveau LHD     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02903    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    02/02/1955 
DESCRIÇÃO:   Coupe avec schéma perpendiculaire du portique d'entrée       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02906    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    05/10/1955 
DESCRIÇÃO:   Façade intérieure (côté rampe)  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02929    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    05/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan terrasse Ech. 2 mm/5 m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02947    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma détail plan du sous-sol           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02948    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    02/09/1955     
DESCRIÇÃO:   Plusieurs schémas en plan avec couleurs           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:   --    

CHAND ASS

INGRID 
QUINTANA GUERRERO722



AUGUSTOTOBITO

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02949    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma détail plan du sous-sol NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 02965    
PROJETO:   CHAND ASS      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau L. Ch. C Ech. 1 cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  --      
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02968    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    s.d.   
DESCRIÇÃO:   Croquis base du cylindre avec coupe par la rampe        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02969    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   N galeries Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02973    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma plan avec perspectives salle des députés        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:     Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03022    
PROJETO:    CHAND ASS     DATA:    05/11/1956     
DESCRIÇÃO:    Assemblée façade 5   NÚMERO ATELIÊ:  5450 
OBSERVAÇÕES:   --    

CHAND ASS

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03023    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma plan avec coupes par la salle des députés         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03024    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    27/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1 Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5296 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03025    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    27/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 2 Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5297 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03026    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    27/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 3C Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  5298 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03027    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    27/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 4D Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  5299 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03028    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    27/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 5 Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5300 
OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITOCHAND ASS

INGRID 
QUINTANA GUERRERO724



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03029    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan Coupe N2 Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  5301 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03030    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan Coupe N4 Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  5302 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03031    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan Coupe N1 Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  5303 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03032    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan Coupe N3 Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  5304 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03033    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    23/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan façade nord-ouest Ech. 1:200          
NÚMERO ATELIÊ:  5305      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03034    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    23/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan façade sud-ouest Ech. 1:200          
NÚMERO ATELIÊ:  5306      OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITO CHAND ASS

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03035    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    23/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan façade sud-est Ech. 1:200 NÚMERO ATELIÊ:  5307 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03036    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    23/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan façade nord-ouest Ech. 1:200          
NÚMERO ATELIÊ:  5308 bis      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03039    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    05/11/1956     
DESCRIÇÃO:   Plan toiture     NÚMERO ATELIÊ:  5448 bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03040    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    21/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Façade Ech. 1cm 2m   NÚMERO ATELIÊ:  5477 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03042    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    21/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Façade (deux jointes de dilatation) Ech. 1 cm/2m        
NÚMERO ATELIÊ:  5478      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03043    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    21/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Plan Toiture Ech. 1 cm/2m  NÚMERO ATELIÊ:  5476 
OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITOCHAND ASS

INGRID 
QUINTANA GUERRERO726



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03044    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    21/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Coupe salle des députés Ech. 1 cm/1m 
NÚMERO ATELIÊ:  5479      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03046    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    17/09/1957     
DESCRIÇÃO:   Plan toiture     NÚMERO ATELIÊ:  5534 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03104A    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    28/04/1957     
DESCRIÇÃO:   Plan of assembly chamber  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03250    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    23/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Toiture Ech. 1 cm/2m   NÚMERO ATELIÊ:  5476 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03655    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    21/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Façade Ech. 1 cm/2m   NÚMERO ATELIÊ:  5477 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03656    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    21/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Toiture Ech. 1 cm/2m   NÚMERO ATELIÊ:  5476 
OBSERVAÇÕES:   --    

AUGUSTOTOBITO CHAND ASS

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03670    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    21/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Coupe Ech. 1 cm/1m   NÚMERO ATELIÊ:  5479 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 03671    
PROJETO:   CHAND ASS      DATA:    21/03/1957    
DESCRIÇÃO:   Façade (deux jointes de dilatation) Ech. 1 cm/2m        
NÚMERO ATELIÊ:  5478       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06069    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    23/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan façade nord-ouest Ech. 1:200 (premier projet)        
NÚMERO ATELIÊ:  5308      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06084    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    13/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29067D    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    14/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Schémas forum    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29067E    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    14/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Schémas détail cannaux   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITOCHAND ASS

INGRID 
QUINTANA GUERRERO728



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03006    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    13/09/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan toiture Ech. 1:100           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03007    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan avec pilotis Ech. 1:200         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02900    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    13/09/1955     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2, 2 bis et 3    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02968    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Dessin d'étude, coupe du bâtiment, orientation        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02971    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Croquis d'étude plan niveau 3, avec indication de circulation       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03591    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    17/09/1957   
DESCRIÇÃO:   Plan toiture 40 Ft T 1“   NÚMERO ATELIÊ:  5534 
OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITO CHAND ASS

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOCHAND AVOCATS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04684    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    12/04/1955     
DESCRIÇÃO:   Pavillon des avocats élévation partielle         
NÚMERO ATELIÊ:  5250      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04685    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    12/04/1955     
DESCRIÇÃO:   Pavillon des avocats plan avec croquis perspective        
NÚMERO ATELIÊ:  5251      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04686    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    14/04/1955     
DESCRIÇÃO:   Pavillon des avocats    NÚMERO ATELIÊ:  5252 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05045    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    09/07/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupes, élévations et détails pan de verre        
NÚMERO ATELIÊ:  4771      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 07088    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    08/07/1953     
DESCRIÇÃO:   Pan de verre croquis d'étude élévation du bureau viceprésident      
NÚMERO ATELIÊ:  4771 (5026)     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 04761
PROJETO: CHAND AVOCATS DATA: 09/07/1953
DESCRIÇÃO: Pan de verre NÚMERO ATELIÊ: 4771
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO730



AUGUSTOTOBITO

AUGUSTOTOBITO

CHAND AVOCATS

CHAND CITY CENTER

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05677    
PROJETO:   CHAND City Center    DATA:    18/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Études de pénétration du soleil côté Nord-ouest sud-est Ech. 1:100    
NÚMERO ATELIÊ:  4686      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05121    
PROJETO:   CHAND City Center    DATA:    18/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade Nord-Est (brise-soleils verticaux) Ech. 1:50        
NÚMERO ATELIÊ:  4689      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05123A    
PROJETO:   CHAND City Center    DATA:    18/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade Sud-Ouest (brise-soleis verticaux et horizontaux)      
NÚMERO ATELIÊ:  4691      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 05676
PROJETO: CHAND City Center DATA: 18/05/1953
DESCRIÇÃO: Côté Sud-ouest Nord-est Ech. 1:100
NÚMERO ATELIÊ: 4687 OBSERVAÇÕES: --

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04684    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    12/04/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  5250 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITO

AUGUSTOTOBITO

CHAND CITY CENTER

CHAND MONUMENT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05123B    
PROJETO:   CHAND City Center    DATA:    18/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade Sud-Ouest (brise-soleis verticaux et horizontaux)      
NÚMERO ATELIÊ:  4691      OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05124A    
PROJETO:   CHAND City Center    DATA:    18/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade Sud-Ouest (brise-soleis verticaux et horizontaux)      
NÚMERO ATELIÊ:  4692      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05124B    
PROJETO:   CHAND City Center    DATA:    18/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade Sud-Ouest (brise-soleis verticaux et horizontaux)       
NÚMERO ATELIÊ:  4692      OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05704    
PROJETO:   MONUMENT AU MARTYR  DATA:    23/03/1958     
DESCRIÇÃO:   Coffrage (six dessins de façades)          
NÚMERO ATELIÊ:  5577      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO732



AUGUSTOTOBITO CHAND PTT BUILDING

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05370    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    23/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Façade Sud-Ouest rue (avec coupe de la rue)  Ech. 1:200       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05371    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    23/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Étage type Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05372    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    22/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Plan structure     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05376    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    22/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Façade Sud-Est    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Em dossiê City Center    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05385    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    16/01/1957     
DESCRIÇÃO:   Façade Sud-Est avec l'auvent  NÚMERO ATELIÊ:  5501 
OBSERVAÇÕES:  Em dossiê City Center    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05388    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    16/01/1957     
DESCRIÇÃO:   Avec croquis en haut   NÚMERO ATELIÊ:  5503 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 733



AUGUSTOTOBITOCHAND PTT BUILDING

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05391    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    06/01/1957     
DESCRIÇÃO:   Façade Nord-Ouest (tirage hélio)           
NÚMERO ATELIÊ:  5505      OBSERVAÇÕES:  Em dossiê Citycenter  

  

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05355    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    16/01/1957     
DESCRIÇÃO:   Plan de niveau 2 (archives) et coupe latérale        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05381    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    16/01/1957     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan et coupe   NÚMERO ATELIÊ:  5504 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05375    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    22/11/1956     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1, croquis plan avec schéma de circulation        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29135    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    01/1957      
DESCRIÇÃO:   Croquis d'étude d'implantation du bâtiment          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29134    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    01/1957      
DESCRIÇÃO:   Façade Nord-Est Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  5502 
OBSERVAÇÕES:   --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO734



AUGUSTOTOBITO

AUGUSTOTOBITO

CHAND PTT BUILDING

CHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29137    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    01/1957      
DESCRIÇÃO:   Façade Nord-Ouest Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  5505 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29133    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    01/1957      
DESCRIÇÃO:   Élévation de façade, coupe sur niveaux et véranda Ech. 1:200      
NÚMERO ATELIÊ:  5501      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29136    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    01/1957      
DESCRIÇÃO:   Coupe AA niveau 2, archives  NÚMERO ATELIÊ:  5504 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29138    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    01/1957      
DESCRIÇÃO:   Façade Nord-Est Ech. 1:200 (avec observations)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03789A    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 1    NÚMERO ATELIÊ:  5195 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03789B    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 1    NÚMERO ATELIÊ:  5195 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 735



AUGUSTOTOBITOCHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03789C    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Copie      NÚMERO ATELIÊ:  5195 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03790A    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 1 bis Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5196 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03790B    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 1 bis Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5196 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03791    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 2 Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5197 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03792    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 3 Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5199 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03793    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 3 bis Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5200 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO736



AUGUSTOTOBITO CHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03794    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 4 Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5201 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03795    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 5 Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5202 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 03796    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN    DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 5 Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  5202 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03797    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 5 bis Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5202 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03798    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan d'ossature niveau 2 bis  NÚMERO ATELIÊ:  5266 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03800    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe 2      NÚMERO ATELIÊ:  5269 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 737



AUGUSTOTOBITOCHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03801    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe 4      NÚMERO ATELIÊ:  5271 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03802    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe 5      NÚMERO ATELIÊ:  5272 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03803    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe 6 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5273 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03804    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe 4      NÚMERO ATELIÊ:  5274 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03805    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe 10 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5277 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03806    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe 11 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5278 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO738



AUGUSTOTOBITO CHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03807    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe 13 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5280 
OBSERVAÇÕES:     

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03810    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Façade sud-est    NÚMERO ATELIÊ:  5282 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03811    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Façade nord-est    NÚMERO ATELIÊ:  5283 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03812    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Façade nord-ouest    NÚMERO ATELIÊ:  5284 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03813    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Façade sud-ouest    NÚMERO ATELIÊ:  5285 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03814    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe 3 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5270 
OBSERVAÇÕES:   --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 739



AUGUSTOTOBITOCHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03815    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe 8      NÚMERO ATELIÊ:  5275 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 03816    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN    DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Section through loggia niveau 4  NÚMERO ATELIÊ:  5286 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03817    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Section through sun breakers  NÚMERO ATELIÊ:  5287 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03818    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Section through sun breaker wall of the state house        
NÚMERO ATELIÊ:  5288      OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03819    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Level 2 bis     NÚMERO ATELIÊ:  5381   
OBSERVAÇÕES:  “Drawing based on plan 5197”    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03820    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Level 1 stair case Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5382 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO740



AUGUSTOTOBITO CHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03821    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Level 1 stair case Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5382 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03823    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Level 2 bis coupe 5 Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5386 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03826    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   State hall façade towards the entrance         
NÚMERO ATELIÊ:  5389      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03726    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 2 bis    NÚMERO ATELIÊ:  5198 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03799    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Niveau 2      NÚMERO ATELIÊ:  5268 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03807    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5279 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 741



AUGUSTOTOBITOCHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04098    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma plan avec couleurs  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04108    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma plan avec couleurs n. 3 bis          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04148A    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Silhouettes     NÚMERO ATELIÊ:  5038 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04148B    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Silhouettes (copie)    NÚMERO ATELIÊ:  5038 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04148C    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Silhouettes (détail type 1)  NÚMERO ATELIÊ:  5038 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03772    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe 4 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5144 
OBSERVAÇÕES:   --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO742



AUGUSTOTOBITO CHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04107    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   N4, croquis d’étude, plan de circulation         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04438    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Façade nord-est    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04530    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 bis     NÚMERO ATELIÊ:  5087 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04398    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    12/07/1954     
DESCRIÇÃO:   Dalle du niveau 2 et 3, croquis d'étude      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04445    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    10/02/1954     
DESCRIÇÃO:   Niveau de l'appartement privé du gouverneur, croquis d'étude      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 03777
PROJETO: CHAND RAJ BHAVAN DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Plan d'ossature dalle niveau 5 NÚMERO ATELIÊ: 5185 bis
OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 743



AUGUSTOTOBITOCHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04236   
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    10/04/1955    
DESCRIÇÃO:   Autoroute V5 Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  5294 bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04309   
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    01/02/1954     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 et 3 bis, plan des appartements d’amis       
NÚMERO ATELIÊ:  4882      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04312   
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    01/02/1954     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1      NÚMERO ATELIÊ:  4878 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04313   
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    01/02/1954     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1d     NÚMERO ATELIÊ:  4879 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04325   
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    07/12/1954     
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau 2 (réception)   NÚMERO ATELIÊ:  5036 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04328   
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    06/03/1954     
DESCRIÇÃO:   N3 croquis plan avec étude d’aménagement       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO744



AUGUSTOTOBITO CHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04360   
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    06/07/1955     
DESCRIÇÃO:   Coupe 3 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5270 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04374   
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    31/06/1954     
DESCRIÇÃO:   N3 bis croquis     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04447   
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    02/10/1954     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 croquis d’étude avec balcon        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04493   
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    01/04/1955     
DESCRIÇÃO:   Coupe 4, observations de Le Corbusier addresés à Tobito       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04496    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    06/07/1955     
DESCRIÇÃO:   Coupe 3 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5270 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04498    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    06/07/1955     
DESCRIÇÃO:   Coupe 6 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5273 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 745



AUGUSTOTOBITOCHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04497    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    06/07/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 4    NÚMERO ATELIÊ:  5201 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03822    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    06/01/1956     
DESCRIÇÃO:   Section through sun breakers and pool Ech. 1:20       
NÚMERO ATELIÊ:  5383      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04442    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    04/10/1955     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5294 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03784    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    07/06/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan of Barsati Niveau 5 bis  NÚMERO ATELIÊ:  5191 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03896    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    10/07/1953     
DESCRIÇÃO:   N2 bis croquis     NÚMERO ATELIÊ:  5202 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04097    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    12/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Étude, plan d’un niveau orientation dans l’angle gauche du haut    
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO746



AUGUSTOTOBITO CHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04104    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    12/02/1953     
DESCRIÇÃO:   N5 croquis plan    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04161    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    07/02/1954     
DESCRIÇÃO:   Croquis d’étude de situation  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04163    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d      
DESCRIÇÃO:   Ossature, niveau d’étude d’um niveau        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  Croquis de LC pour Tobito  

  

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 04162A e B
PROJETO: CHAND RAJ BHAVAN DATA: 04/21/1954
DESCRIÇÃO: Série de croquis ventilation, air conditionné
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 04162C e D
PROJETO: CHAND RAJ BHAVAN DATA: 04/21/1954
DESCRIÇÃO: Série de croquis ventilation, air conditionné
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 04162E e F
PROJETO: CHAND RAJ BHAVAN DATA: 04/21/1954
DESCRIÇÃO: Série de croquis ventilation, air conditionné
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOCHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04184    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    01/02/1954     
DESCRIÇÃO:   N3 croquis d’étude montrant salons, bureaux et locaux divers      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04196    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    01/02/1954     
DESCRIÇÃO:   Plan du niveau 2 Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  4880 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04199    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    01/02/1954     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 bis Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  4881 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04204    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    01/02/1954     
DESCRIÇÃO:   Coupe 2 Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  4887 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04205    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    01/02/1954     
DESCRIÇÃO:   Coupe 1 Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  4886 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04201    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    01/02/1954     
DESCRIÇÃO:   Structure      NÚMERO ATELIÊ:  4889 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO748



AUGUSTOTOBITO CHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04219A    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    28/04/1954     
DESCRIÇÃO:   Étude de la cuisine    NÚMERO ATELIÊ:  5030 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04219B    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    28/04/1954     
DESCRIÇÃO:   Étude de la cuisine    NÚMERO ATELIÊ:  5030 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04225    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    01/02/1954     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  4878 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 04401 
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN     DATA:    14/04/1955   
DESCRIÇÃO:   Niveau 4: appartement du gouverneur  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Observations addresées à Tobito    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 04258 
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN     DATA:    03/06/1955   
DESCRIÇÃO:   Croquis d'étude de niveau (2 bis?)   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03808    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    31/01/1955     
DESCRIÇÃO:   Coupe Longitudinale (No. 13) Ech. 1:50  
NÚMERO ATELIÊ:  5280      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02849    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    13/10/1954     
DESCRIÇÃO:   Air conditionné Esc. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  5123 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02742    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    10/11/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 2 (bloc de services) NÚMERO ATELIÊ:  Correction du plan 4631   
OBSERVAÇÕES:  Dessiné par Kim, vérifié Tobito    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02848    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    13/10/1954     
DESCRIÇÃO:   Plan bureau des ministres solutions A et A'        
NÚMERO ATELIÊ:  5122      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03825    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    01/06/1956     
DESCRIÇÃO:   Sun breakers system Ech. 1:50 
NÚMERO ATELIÊ:  5388      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04002    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    s.d.     
DESCRIÇÃO:   Solution des toilettes 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITOCHAND RAJ BHAVAN

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 02880
PROJETO: CHAND SECRÉTARIAT DATA: 13/10/1954
DESCRIÇÃO: Plan bureau des ministres, solutions a et a’; Ech. 1:50
NÚMERO ATELIÊ: 5122 OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO750



AUGUSTOTOBITO CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02881    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    12/10/1954     
DESCRIÇÃO:   Bloc de ministre échelle 1:50 (coupe)          
NÚMERO ATELIÊ:  4932 bis      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03516    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    14/07/1958     
DESCRIÇÃO:   Detail of glaz alternative for glass bricks in the basement        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03517b    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    18/09/1958     
DESCRIÇÃO:   Detail of glaz alternative for glass bricks in the basement       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06028    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    20/06/1957     
DESCRIÇÃO:   Layout plan showing cycle stations          
NÚMERO ATELIÊ:  5529      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 03533
PROJETO: CHAND SECRÉTARIAT DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Steel glazing on ministers room alternative 1
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 03535
PROJETO: CHAND SECRÉTARIAT DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Steel glazing on ministers room alternative 3
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04789    
PROJETO:   CHAND STADE     DATA:    17/07/1959     
DESCRIÇÃO:   Plan d'implantation    NÚMERO ATELIÊ:  5615 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05486    
PROJETO:   CHAND STADE     DATA:    17/07/1959     
DESCRIÇÃO:   Plan d'implantation    NÚMERO ATELIÊ:  5615 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02879    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    14/10/1954     
DESCRIÇÃO:   Air conditionné Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  5123 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03527    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    18/07/1958     
DESCRIÇÃO:   Élévation montrant pan de verres          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITOCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05198    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    21/06/1957     
DESCRIÇÃO:   Layout plan showing cycle stations          
NÚMERO ATELIÊ:  5529      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02852    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    12/10/1954     
DESCRIÇÃO:   Bloc des ministres Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  4932 bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITOCHAND STADE

INGRID 
QUINTANA GUERRERO752



FONTE:    Fondation le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05534    
PROJETO:   CHAND STADE     DATA:    14/06/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan couleurs   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 05618    
PROJETO:   CHAND STADE      DATA:    14/02/1954    
DESCRIÇÃO:   Notes LC avec mention à Tobito  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05099    
PROJETO:   CHAND V2 STATION MARKET  DATA:    02/03/1955     
DESCRIÇÃO:   V2 Station development scheme           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITO

AUGUSTOTOBITO CHAND STATION MARKET

CHAND STADE

AUGUSTOTOBITO CUB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12564A 
PROJETO:   CUB       DATA:    17/12/1955     
DESCRIÇÃO:   Elévation portique E et détails de constructions       
NÚMERO ATELIÊ:  5335      OBSERVAÇÕES:  --     

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12564B 
PROJETO:   CUB       DATA:    17/12/1955     
DESCRIÇÃO:   Elévation portique E et détails de constructions       
NÚMERO ATELIÊ:  5335      OBSERVAÇÕES:  Copie   

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOE.TO

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01041    
PROJETO:   E.To       DATA:    28/04/1955     
DESCRIÇÃO:   Niveau des salles communes Ech. 1:100         
NÚMERO ATELIÊ:  En 8 III ("annuler")    OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01046A    
PROJETO:   E.To       DATA:    17/05/1955     
DESCRIÇÃO:   Niveau bas des cellulles   NÚMERO ATELIÊ:  En 11 III  
OBSERVAÇÕES:  ”Annuler” 

   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC  31773 
PROJETO:   CUB       DATA:    29/11/1955     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale CC sur le bâtiment principal 
NÚMERO ATELIÊ:  5327      OBSERVAÇÕES:  --    

CUB

NVB

FONTE:    IFA Fonds Pingusson   CÓDIGO ACERVO:  PINGU/C/53    
PROJETO:   NvB       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Perspective générale   NÚMERO ATELIÊ:  En 059 
OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITO

AUGUSTOTOBITO

INGRID 
QUINTANA GUERRERO754



AUGUSTOTOBITO E.TO

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 01049A    
PROJETO:   E.To        DATA:    20/05/1955    
DESCRIÇÃO:   Niveau du refectoire Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  En 12 III     
OBSERVAÇÕES:  «�Annuler, valable pour ranures dans le sol�»    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 01049B    
PROJETO:   E.To        DATA:    20/05/1955    
DESCRIÇÃO:   Niveau du réfectoire Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  En 12 III (copie)   
OBSERVAÇÕES:  «�Annuler, valable pour ranures dans le sol�»    

FONTE:    Fondation le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01066    
PROJETO:   E.To       DATA:    25/04/1956     
DESCRIÇÃO:   Niveau réfectoire projet réduit  NÚMERO ATELIÊ:  En 24 
OBSERVAÇÕES:  "annuler"    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01067    
PROJETO:   E.To       DATA:    25/04/1956     
DESCRIÇÃO:   Niveau bas des cellules projet réduit         
NÚMERO ATELIÊ:  En 25       OBSERVAÇÕES:  "annulé"    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01069    
PROJETO:   E.To       DATA:    25/04/1956     
DESCRIÇÃO:   Niveau salles communes projet réduit          
NÚMERO ATELIÊ:  En 26      OBSERVAÇÕES:  "annulé"    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOBR.F

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17313    
PROJETO:   Br.F       DATA:    29/10/1957     
DESCRIÇÃO:   Terrasse niveau bas    NÚMERO ATELIÊ:  5542 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17327    
PROJETO:   Br.F       DATA:    Ilisible      
DESCRIÇÃO:   Perspective Générale   NÚMERO ATELIÊ:  En 059 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17311    
PROJETO:   Br.F       DATA:    04/01/1956     
DESCRIÇÃO:   Urbanisation, plan de masse Ech. 1:500 
OBSERVAÇÕES:  “À compléter ultérieurement”  NÚMERO ATELIÊ:  5337E/ En 10    

    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17312    
PROJETO:   Br.F       DATA:    04/01/1956     
DESCRIÇÃO:   Urbanisation, plan de masse Ech. 1:500     
OBSERVAÇÕES:  “À compléter ultérieurement”  NÚMERO ATELIÊ:  5337C/ En 10    

    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33249    
PROJETO:   Br.F       DATA:    Ilisible      
DESCRIÇÃO:   Urbanisation, plan de masse Ech. 1:500     
OBSERVAÇÕES:  “À compléter ultérieurement”  NÚMERO ATELIÊ:  --      

  

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17310    
PROJETO:   Br.F       DATA:    04/01/1956     
DESCRIÇÃO:   Urbanisation, plan de masse Ech. 1:500 
OBSERVAÇÕES:  “À compléter ultérieurement”  NÚMERO ATELIÊ:  5337B/ En 10    

    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO756



AUGUSTOTOBITO BR.F

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17331    
PROJETO:   Br.F       DATA:    19/07/1956     
DESCRIÇÃO:   Façade Est     NÚMERO ATELIÊ:  En 065 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17335    
PROJETO:   Br.F       DATA:    19/07/1956     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale    NÚMERO ATELIÊ:  5544 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC 30434A    
PROJETO:   Br.F       DATA:     26/11/1956     
DESCRIÇÃO:   Façade Est     NÚMERO ATELIÊ:   En 109 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30434B    
PROJETO:   Br.F       DATA:    26/11/1956    
DESCRIÇÃO:   Façade Est     NÚMERO ATELIÊ:  En 109 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33209    
PROJETO:   Br.F       DATA:    22/11/1954     
DESCRIÇÃO:   Plan Masse     NÚMERO ATELIÊ:  En 2A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC 33231    
PROJETO:   Br.F       DATA:     22/11/1954     
DESCRIÇÃO:   Perspective d'ensemble   NÚMERO ATELIÊ:   En 5 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOCHA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23685B    
PROJETO:   CHA      DATA:    30/06/1956     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse niveau bas            
NÚMERO ATELIÊ:  5393      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23686    
PROJETO:   CHA      DATA:    20/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Entrée depuis la rue et les garages Ech. 1cm/m         
NÚMERO ATELIÊ:  5353      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23684    
PROJETO:   CHA      DATA:    27/05/1956     
DESCRIÇÃO:   Plan d'ensemble sous-sol, garage          
NÚMERO ATELIÊ:  5352/En_2 67     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23685A    
PROJETO:   CHA      DATA:    30/06/1956     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse niveau bas            
NÚMERO ATELIÊ:  5393      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23682    
PROJETO:   CHA      DATA:    16/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Plan général d'urbanisme Ech. 2mm/2          
NÚMERO ATELIÊ:  5351      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23683    
PROJETO:   CHA      DATA:    16/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Plan général d'urbanisme 2mm/2          
NÚMERO ATELIÊ:  5352      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO758



AUGUSTOTOBITO CHA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23687    
PROJETO:   CHA      DATA:    20/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Hall d'entrée niveau +11,50 Ech. 1cm/m          
NÚMERO ATELIÊ:  5354      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23688A    
PROJETO:   CHA      DATA:    20/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Hall d'entrée niveau +11,50 Ech. 1cm/m          
NÚMERO ATELIÊ:  5355      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23688B    
PROJETO:   CHA      DATA:    20/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Hall d'entrée niveau +11,50 Ech. 1cm/m          
NÚMERO ATELIÊ:  5355      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23689A    
PROJETO:   CHA      DATA:    20/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Façade sud coupes longitudinales Ech. 1cm/m          
NÚMERO ATELIÊ:  5356      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23690A    
PROJETO:   CHA      DATA:    30/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Maternelle Ech. 1:100 toiture niveau théâtre plein air       
NÚMERO ATELIÊ:  5394      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23690B    
PROJETO:   CHA      DATA:    30/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Maternelle Ech. 1:100 toiture niveau théâtre plein air       
NÚMERO ATELIÊ:  5394      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOCHA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23693C    
PROJETO:   CHA      DATA:    05/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse niveau haut  Ech. 1:500          
NÚMERO ATELIÊ:  5432      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23694A    
PROJETO:   CHA      DATA:    05/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse Ech. 1:500 niveau bas           
NÚMERO ATELIÊ:  5433      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23693A    
PROJETO:   CHA      DATA:    05/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse niveau haut  Ech. 1:500           
NÚMERO ATELIÊ:  5432      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23693B    
PROJETO:   CHA      DATA:    05/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse niveau haut  Ech. 1:500           
NÚMERO ATELIÊ:  5432      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23691A    
PROJETO:   CHA      DATA:    30/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Maternelle coupe Ech. 1:100            
NÚMERO ATELIÊ:  5395      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23691B    
PROJETO:   CHA      DATA:    30/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Maternelle coupe Ech. 1:100            
NÚMERO ATELIÊ:  5395      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO760



AUGUSTOTOBITO CHA

FONTE:     Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:   FLC 23694B    
PROJETO:    CHA      DATA:     05/10/1956    
DESCRIÇÃO:    Toit terrasse Ech. 1:500 niveau bas           
NÚMERO ATELIÊ:   5433      OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23695A    
PROJETO:   CHA      DATA:    11/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Coupes Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  5436 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:     Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC 23695B    
PROJETO:    CHA      DATA:    11/10/1956     
DESCRIÇÃO:    Coupes Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  5436 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 23695C    
PROJETO:   CHA       DATA:    11/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Coupes Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  5436 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23696A    
PROJETO:   CHA      DATA:    05/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse coupe N-S Ech. 1:500   
NÚMERO ATELIÊ:  5434      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23696B    
PROJETO:   CHA      DATA:    05/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse coupe N-S Ech. 1:500   
NÚMERO ATELIÊ:  5434      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 761



AUGUSTOTOBITOCHA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23698B    
PROJETO:   CHA      DATA:    17/09/1957     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse plan Ech. 2cm/1m  NÚMERO ATELIÊ:  5539 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23699    
PROJETO:   CHA      DATA:    17/09/1957     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse Façades Ech. 2cm/1 m           
NÚMERO ATELIÊ:  5540      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23697C    
PROJETO:   CHA      DATA:    16/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse silohuette Ech. 1:100   
NÚMERO ATELIÊ:  5435      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23698A    
PROJETO:   CHA      DATA:    17/09/1957     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse plan Ech. 2cm/1m NÚMERO ATELIÊ:  5539 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23697A    
PROJETO:   CHA      DATA:    16/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse silohuette Ech. 1:100   
NÚMERO ATELIÊ:  5435      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23697B    
PROJETO:   CHA      DATA:    16/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse silohuette Ech. 1:100   
NÚMERO ATELIÊ:  5435      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO762



AUGUSTOTOBITO CHA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23700    
PROJETO:   CHA      DATA:    18/10/1957     
DESCRIÇÃO:   Toit terrasse silohuette Ech. 1:100   
NÚMERO ATELIÊ:  5541      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23866    
PROJETO:   CHA      DATA:    10/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23868    
PROJETO:   CHA      DATA:    10/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Autre schéma coupe transversale          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23888    
PROJETO:   CHA      DATA:    26/09/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan et coupe cheminée toit-terrasse        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 23884
PROJETO: CHA DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Schéma plan toit-terrasse NÚMERO ATELIÊ: --
OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 23885
PROJETO: CHA DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Schéma plan toit-terrasse (détail)
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOCHA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23940    
PROJETO:   CHA      DATA:    24/02/1956     
DESCRIÇÃO:   Trois schémas profil sud avec bassement         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23941    
PROJETO:   CHA      DATA:    01/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Élévation longitudinale toit-terrasse          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23938    
PROJETO:   CHA      DATA:    24/02/1956     
DESCRIÇÃO:   Profil sud Ech. 1: 500   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23939    
PROJETO:   CHA      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe sud Ech. 1: 500   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23921    
PROJETO:   CHA      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma façade longitudinale et pignon (miniature)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23936    
PROJETO:   CHA      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Profil 1 coté ouest Ech. 1: 500  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO764



AUGUSTOTOBITO CHA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23943    
PROJETO:   CHA      DATA:    4/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Plan toit-terrasse    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23944    
PROJETO:   CHA      DATA:    4/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Plan toit-terrasse    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23946    
PROJETO:   CHA      DATA:    03/10/1956     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale toit-terrasse 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33856    
PROJETO:   CHA      DATA:    27/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Entrée R4      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33857    
PROJETO:   CHA      DATA:    23/03/1956     
DESCRIÇÃO:   Market halle     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 23942
PROJETO: CHA DATA: 01/10/1956
DESCRIÇÃO: Coupe longitudinale toit-terrasse
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21437A    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    18/11/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:5000    NÚMERO ATELIÊ:  5339 C 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21437B    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    18/11/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:5000    NÚMERO ATELIÊ:  5339 D 
OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITOMEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23681    
PROJETO:   CHA      DATA:    16/03/1956    
DESCRIÇÃO:   Plan général d'urbanisme 2 mm/2          
NÚMERO ATELIÊ:  5351      OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITOCHA

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 21436A
PROJETO: MEAUX DATA: 06/02/1956
DESCRIÇÃO: Plan d'urbanisme (5 unités + 2 tours) Ech. 1:1000 
NÚMERO ATELIÊ : 5339 OBSERVAÇÕES: Voir plan 5580

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 21436B
PROJETO: MEAUX DATA: 06/02/1956
DESCRIÇÃO: Plan d'urbanisme (5 unités + 2 tours) Ech. 1:1000 
NÚMERO ATELIÊ: 5339 C OBSERVAÇÕES: Voir plan 5580

INGRID 
QUINTANA GUERRERO766



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21443    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    31/10/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan Étage Courant Ech. 1:100 (niveau rue)         
NÚMERO ATELIÊ:  5581      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21444    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    05/11/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan Étage Courant Ech. 1:100 (niveau supérieur et intérieur)      
NÚMERO ATELIÊ:  5582      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21445    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    05/11/1958    
DESCRIÇÃO:   Coupe Générale    NÚMERO ATELIÊ:  5583 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21448B    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    25/11/1958     
DESCRIÇÃO:   Coupe Générale    NÚMERO ATELIÊ:  5587 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21462 VERSO    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Croquis Cercle     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITO MEAUX

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 21448A
PROJETO: MEAUX DATA: 25/11/1958
DESCRIÇÃO: Coupe Générale NÚMERO ATELIÊ: 5587
OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOMEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21507    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Façade Ouest Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21477    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    01/06/1957     
DESCRIÇÃO:   Plan général Ech. 1:10000 (15 unités + 7 tours)         
NÚMERO ATELIÊ:  5511      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21463    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    02/04/1957     
DESCRIÇÃO:   Lotissements Mr. Grisley (800 Logis)          
NÚMERO ATELIÊ:  5495      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 21462
PROJETO: MEAUX DATA: 02/04/1957
DESCRIÇÃO: Cité radieuse Ech. 1:100 NÚMERO ATELIÊ: 5493 A
OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 21478A
PROJETO: MEAUX DATA: 01/06/1957
DESCRIÇÃO: Plan général Ech. 1:10000 (15 unités + 7 tours)
NÚMERO ATELIÊ: 5511 OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 21478B
PROJETO: MEAUX DATA: 01/06/1957
DESCRIÇÃO: Plan général Ech. 1:10000 (15 unités + 7 tours)
NÚMERO ATELIÊ: 5511 OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO768



AUGUSTOTOBITO MEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21509    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    10/02/1959     
DESCRIÇÃO:   Façade Est Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21555    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    27/02/1957     
DESCRIÇÃO:   Schéma du plan régional pour la mairie         
NÚMERO ATELIÊ:   --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21560    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    17/01/1956     
DESCRIÇÃO:   Schéma implantation   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21561    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    31/01/1956     
DESCRIÇÃO:   Autre schéma implantation  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21562    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    15/07/1957     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan raccordement voitures zone industrielle 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21568    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    01/02/1957     
DESCRIÇÃO:   Croquis en plan du site à construire         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOMEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21699    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    19/04/1957     
DESCRIÇÃO:   Plan voie (N3) Ech. 1:500       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21720    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    02/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Schéma implantation simple avec couleurs et calculs       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21690    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    28/02/1957     
DESCRIÇÃO:   Croquis implantation avec couleurs 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21692    
PROJETO:       MEAUX      DATA:    05/03/1956                          
DESCRIÇÃO:         Croquis implantation   NÚMERO ATELIÊ:  --       
OBSERVAÇÕES:  -- 

           

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21589    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    3/10/1957    
DESCRIÇÃO:   Schéma implantation simple avec calculs          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21655    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    07/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Schéma implantation simple avec couleurs          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO770



AUGUSTOTOBITO MEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21720    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    02/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Schéma implantation simple avec couleurs et calculs       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21849    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    19/01/1956     
DESCRIÇÃO:   Schéma implantation simple avec couleurs          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21849 VERSO    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    22/01/1956     
DESCRIÇÃO:   Schéma implantation avec couleurs          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21861    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    06/02/1956     
DESCRIÇÃO:   Plan d'urbanisme (5 unités + 2 tours) Ech. 1:1000   
NÚMERO ATELIÊ:  5339      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21863    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    13/11/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan d'urbanisme (5 unités + 2 tours) Ech. 1:1000   
NÚMERO ATELIÊ:  5339 D      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 21862
PROJETO: MEAUX DATA: 13/11/1958
DESCRIÇÃO: Plan d'urbanisme (5 unités + 2 tours) Ech. 1:1000
NÚMERO ATELIÊ: 5339 B OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 771



AUGUSTOTOBITOMEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21888C    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    12/07/1957     
DESCRIÇÃO:   Coupes Industrie Ech. 1:2000  NÚMERO ATELIÊ:  5512 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21890    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    Ilisible      
DESCRIÇÃO:   Coupes Industrie Ech.1:2000  NÚMERO ATELIÊ:  5512 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21888B    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    12/07/1957     
DESCRIÇÃO:   Plan Industrie 1:2000 Coupes Industrie Ech. 1:2000         
NÚMERO ATELIÊ:  5512 A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21869    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    02/04/1957     
DESCRIÇÃO:   800 logis cité radieuse (plans et coupes)         
NÚMERO ATELIÊ:  5495      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 21864
PROJETO: MEAUX DATA: 02/04/1957
DESCRIÇÃO: Plan masse première étape NÚMERO ATELIÊ: 5493 A
OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 21888A
PROJETO: MEAUX DATA: 15/07/1957
DESCRIÇÃO: Plan Industrie Ech. 1:2000 NÚMERO ATELIÊ: 5512 A
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO772



AUGUSTOTOBITO MEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21891    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan masse     NÚMERO ATELIÊ:  5512 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21892A    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    15/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Cité radieuse Ech. 1:100 (Plan masse)          
NÚMERO ATELIÊ:  5493      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21892B    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    15/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Cité radieuse Implantation Ech. 1:100              
NÚMERO ATELIÊ:  5493      OBSERVAÇÕES:  Copie sans couleurs 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21892C    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    15/03/1957     
DESCRIÇÃO:   Cité radieuse, Implantation Ech. 1:100      
NÚMERO ATELIÊ:  5493      OBSERVAÇÕES:  Copie sans couleurs 

   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21894    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    31/10/1958     
DESCRIÇÃO:   Étage Courant Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  5581 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21895    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    31/10/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan Étage Courant Ech. 1:100 (niveau supérieur et intérieur)      
NÚMERO ATELIÊ:  5581      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOMEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21935    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Boucle de canal de l'Ourcq  NÚMERO ATELIÊ:  3.0.3 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21893    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    17/10/1957     
DESCRIÇÃO:   Urbanisme  Ech. 1:2000 (15 unités + 7 tours)         
NÚMERO ATELIÊ:  5512      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31778    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    18/09/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan d'urbanisme (5 unités + 2 tours) Ech. 1:1000       
NÚMERO ATELIÊ:  5339 C      OBSERVAÇÕES:  Voir plan 5580    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33840    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    05/02/1956     
DESCRIÇÃO:   Plan d'urbanisme (5 unités + 2 tours) Ech. 1:1000    
NÚMERO ATELIÊ:  5339      OBSERVAÇÕES:  Voir plan 5580   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21917    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupes tranversales   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21917 VERSO    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Legende "Tobito"    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO774



AUGUSTOTOBITO MEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21896    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    25/11/1958     
DESCRIÇÃO:   Coupe Générale    NÚMERO ATELIÊ:  5587 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21955    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    29/04/1957     
DESCRIÇÃO:   Carte géographique Meaux avec signature "Tobito"        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:     Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 76    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957    
DESCRIÇÃO:   Meaux étude comparative 226x226x226         
NÚMERO ATELIÊ :  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:     Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 85   
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957    
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (feu, cuisine, enquête architecture folklorique) 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 86    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (deux cylindres)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 87    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas de plans avec cotes)    
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOMEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 92    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 100    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 90    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas de plans couleurs)    
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 88    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Meaux étude comparative 226x226x226 (schéma urbain avec unités)    
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 89    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (les bouteilles indépendantes mutuellement) 
NÚMERO ATELIÊ:  --            OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC M3 4 91
PROJETO: MEAUX DATA: c.a. 1957
DESCRIÇÃO: Étude comparative 226x226x226 (schéma voûtes)
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO776



AUGUSTOTOBITO MEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 101    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas plan et axonométrie)     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 102    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas axonométrie des cubes) 
NÚMERO ATELIÊ:  --              OBSERVAÇÕES: --     

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 103    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas en couleur des jointes)    
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 104    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas union des éléments préfabriqués)  
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 105    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas union des éléments préfabriqués) 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 106    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas profil jointes)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOMEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 111    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas profil jointes)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 112    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas profil jointes)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 109    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas profil jointes)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 110    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas profil jointes)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 107    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas profil jointes)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 108    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas profil jointes)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO778



AUGUSTOTOBITO MEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 113    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 juxtaposition à la verticale)     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 114    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas unions - plan)     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 115    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (axonométries des cubes)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 116    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (plans des cubes)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 117    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (plans des cubes)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 118    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Meaux étude comparative 226x226x226 (plans des cubes)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITO

MEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 122    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schéma plan)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 123    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schéma plan)         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 120    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (axonométrie des cubes)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 121    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226  (profils)   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --     

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 118    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (plans des cubes)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 119    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (plans des cubes)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO780



AUGUSTOTOBITO MEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 124    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schéma plan)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 125    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schéma plan)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 129    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (résistance économie de matière)    
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 130    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (volume alvéolaire arbitraire)     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 131    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (logis besoins physiques)      
NÚMERO ATELIÊ:     --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC M3 4 128
PROJETO: MEAUX DATA: c.a. 1957
DESCRIÇÃO: Étude comparative 226x226x226  (axonométrie des cubes et voûte)
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOMEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 136    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (dormir)         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 137    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schéma escaliers droits)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 134    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (plan hygiène)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 135    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (rangement)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 132    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (cuisine cimentation)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 133    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (cuisine - schéma couleurs)     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO782



AUGUSTOTOBITO MEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 138    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schéma escaliers curves)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 139    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (les maisons isolées)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 140    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (combinaisons)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 141    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (type b)         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 142    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas plan maisons)    
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: M3 4 143
PROJETO: MEAUX DATA: c.a. 1957
DESCRIÇÃO: Étude comparative 226x226x226 (type 14-76 m2)
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOMEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 148    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (16 cubes 88m2)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 149    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (12 cubes 66m2)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 146    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (12 cubes 77m2)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 147    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (14 cubes 77m2)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 144    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (plan 75 m2)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 145    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (16 cubes 88 m2)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO784



AUGUSTOTOBITO MEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 150    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226  NÚMERO ATELIÊ:  --      
OBSERVAÇÕES:  «�les 12 cubes ne sont pas entièrement équipés�»    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 151    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (plan 12 cubes)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 153    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (12 cubes sud)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 154    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (12 cubes autre alternative)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 155    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (plusieurs schémas plan de l'unité)   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC M3 4 152
PROJETO: MEAUX DATA: c.a. 1957
DESCRIÇÃO: Étude comparative 226x226x226 (schéma plan logement à côté de la mer)
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOMEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 160    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957 
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (rampe escalier)       
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 161    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957 
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (plan et élévation avec échelle humaine) 
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 158    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas plan et élévation de l'unité)    
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 159    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (plans étage et RDC)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 156    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (utiliser rampe)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 157    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas plan et élévation de l'unité)    
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO786



AUGUSTOTOBITO MEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 162    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas plan escalier)    
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 165    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas plan de l'unité avec couleurs)    
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 166    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957 
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (chambre à coucher adultes)      
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 167    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957 
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas jointes en élévation)     
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 168    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957 
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 axonométries union des profils)     
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 169    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (plan et coupe des profils)      
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:   --   

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOMEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 174    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957    
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas plan avec 9 cubes)    
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC  M3 4 175    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (autres schémas cubes)     
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 172    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas cubes 1 étage)      
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 173    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957   
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas plan)        
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 170    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (axonométries cubes)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 171    
PROJETO:   MEAUX      DATA:    c.a. 1957      
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas plan 7 cubes)     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO788



AUGUSTOTOBITO MEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC  M3 4 176    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957    
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (autres schémas cubes)     
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 178    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957    
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (perspectives profils)       
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 179    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957    
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226  (autres schémas plan avec cubes)   
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 180    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957    
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (cuisine)        
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 181    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (axonométries 16 cubes et toilettes)    
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 182 
PROJETO:   MEAUX        DATA:    c.a. 1957    
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (Notes Nantes 294 apts)      
NÚMERO ATELIÊ:  --         OBSERVAÇÕES:  --    
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AUGUSTOTOBITOMEAUX

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 193    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 («�possibilités de construction à l'intérieur�») 
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 187    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226  
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 183    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas escalier)      
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 186    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    26/07/1957    
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schéma plan de masse)      
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO790



AUGUSTOTOBITO

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 194    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (calculs niveaux)       
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:   Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC M2 15 348   
PROJETO:  MEAUX        DATA:    06/02/1956    
DESCRIÇÃO:  Plan d'urbanisme Esc. 1:1000    NÚMERO ATELIÊ:  5339 
OBSERVAÇÕES:   --     

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 16810    
PROJETO:   FIRM MJ      DATA:    25/09/1955     
DESCRIÇÃO:   Plans différents niveaux Ech. 1:200   
NÚMERO ATELIÊ:  5423      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 16823    
PROJETO:   FIRM MJ      DATA:    30/07/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan masse (implantation vue de avion)         
NÚMERO ATELIÊ:  5574      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 16826    
PROJETO:   FIRM MJ      DATA:    15/11/1958     
DESCRIÇÃO:   Proposition pour ossature   NÚMERO ATELIÊ:  5576 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 16827A    
PROJETO:   FIRM MJ      DATA:    30/07/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan masse (implantation vue de avion)         
NÚMERO ATELIÊ:  5574      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOFIRM MJ

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 16829    
PROJETO:   FIRM MJ      DATA:    30/07/1958     
DESCRIÇÃO:   Plans, coupes et façades   NÚMERO ATELIÊ:  5576 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondo Sergio Larraín García-Moreno  CÓDIGO ACERVO:  FGJF PLC 067 0022   
PROJETO:   FIRM MJ       DATA:    30/07/1958    
DESCRIÇÃO:   Perspective d'ensemble    NÚMERO ATELIÊ:  5572 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 16827D    
PROJETO:   FIRM MJ      DATA:    30/07/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan masse (implantation vue de avion)         
NÚMERO ATELIÊ:  5574      OBSERVAÇÕES:   “Annulé voir 5889"    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 16827E    
PROJETO:   FIRM MJ      DATA:    30/07/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan masse (implantation vue de avion)         
NÚMERO ATELIÊ:  5574      OBSERVAÇÕES:  ”Annulé voir  5889”    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 16827B    
PROJETO:   FIRM MJ      DATA:    30/07/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan masse (implantation vue de avion)         
NÚMERO ATELIÊ:  5574      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 16827C    
PROJETO:   FIRM MJ      DATA:    30/07/1958     
DESCRIÇÃO:   Plan masse (implantation vue de avion)         
NÚMERO ATELIÊ:  5574      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO792



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC 00076   
PROJETO:   SB       DATA:     01/06/1959    
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale 19 Ech. 1:100     
NÚMERO ATELIÊ:  --                                              OBSERVAÇÕES:         --    

FONTE:    Fondation  Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00077   
PROJETO:   SB       DATA:    01/06/1959    
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale 17 Ech. 1:100      
NÚMERO ATELIÊ:  --                                            OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation  Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00078    
PROJETO:   SB       DATA:           01/06/1959    
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale 15 Ech. 1:100    
NÚMERO ATELIÊ:  --                                          OBSERVAÇÕES:  --   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00079    
PROJETO:   SB       DATA:    01/06/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale 13 Ech. 1:100    
NÚMERO ATELIÊ:  --                                              OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00074    
PROJETO:   SB       DATA:         01/06/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale 23 Ech. 1:100    
NÚMERO ATELIÊ:    --                                              OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:        Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00075    
PROJETO:       SB       DATA:    01/06/1959    
DESCRIÇÃO:       Coupe transversale 21 Ech. 1:100    
NÚMERO ATELIÊ: --                                              OBSERVAÇÕES:       --    

AUGUSTOTOBITO SB

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOSB

FONTE:    Fondation Le Corbusier  CÓDIGO ACERVO:   FLC 00084   
PROJETO:   SB      DATA:     01/06/1959    
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale 3bis Ech. 1:100     
NÚMERO ATELIÊ:    --                                      OBSERVAÇÕES:   --   

FONTE:    Fondation Le Corbusier  CÓDIGO ACERVO:  FLC 00085    
PROJETO:   SB      DATA:    01/06/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale 5 Ech. 1:100     
NÚMERO ATELIÊ:  --                                       OBSERVAÇÕES:      --   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00082   
PROJETO:   SB       DATA:    01/06/1959        
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale 1bis Ech. 1:100        
NÚMERO ATELIÊ:  --                                            OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier  CÓDIGO ACERVO:  FLC 00083    
PROJETO:   SB      DATA:    01/06/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale 3 Ech. 1:100     
NÚMERO ATELIÊ:  --                                      OBSERVAÇÕES:  --   

FONTE:          Fondation Le Corbusier          CÓDIGO ACERVO:  FLC 00080    
PROJETO:         SB              DATA:    01/06/1959     
DESCRIÇÃO:         Coupe transversale 11 Ech. 1:100     
NÚMERO ATELIÊ:   --                                           OBSERVAÇÕES:  --   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00081    
PROJETO:   SB       DATA:    01/06/1959     
DESCRIÇÃO:          Coupe transversale 1 Ech. 1:100     
NÚMERO ATELIÊ:    --                                      OBSERVAÇÕES:  --   

INGRID 
QUINTANA GUERRERO794



AUGUSTOTOBITO SB

FONTE:    Fondation Le Corbusier  CÓDIGO ACERVO:  FLC 00087   
PROJETO:   SB      DATA:    01/06/1959    
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale 7 Ech. 1:100     
NÚMERO ATELIÊ:  --                                  OBSERVAÇÕES:  --   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00088    
PROJETO:   SB       DATA:    01/06/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale 7bis Ech. 1:100     
NÚMERO ATELIÊ:  --                                            OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC 00089   
PROJETO:   SB       DATA:     01/06/1959    
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale 9 Ech. 1:100      
NÚMERO ATELIÊ:  --                                            OBSERVAÇÕES:         --    

FONTE:         Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 00191 
PROJETO:        SB        DATA:           s.d.      
DESCRIÇÃO:        Plan RdC Ech. 1:500       
NÚMERO ATELIÊ:  --                                                   OBSERVAÇÕES:       --     

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00192   
PROJETO:   SB       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan RdC Ech. 1:500                                                                                                     
NÚMERO ATELIÊ:  --                                            OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 00086
PROJETO: SB DATA: 01/06/1959 
DESCRIÇÃO: Coupe transversale 5bis Ech. 1:100
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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AUGUSTOTOBITOSB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00258    
PROJETO:          SB       DATA:    01/04/1959     
DESCRIÇÃO:          Dernière vérification de la piste        
NÚMERO ATELIÊ:  --              OBSERVAÇÕES:     --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00266   
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1959     
DESCRIÇÃO:          Salon de réception du président         
NÚMERO ATELIÊ:  --              OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:         Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 00251    
PROJETO:        SB        DATA:    01/03/1959    
DESCRIÇÃO:        Schéma plan escaliers vestiaires                     
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:      --     

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC 00193   
PROJETO:   SB       DATA:     s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan RdC Ech. 1:500       
NÚMERO ATELIÊ:  --                                            OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00250    
PROJETO:   SB       DATA:    13/05/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan voiles 5 a 7        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 00252
PROJETO: SB DATA: 25/05/1959
DESCRIÇÃO: Plan scaliers structure vestiaires
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO796



AUGUSTOTOBITO SB

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 00267 
PROJETO:   SB        DATA:    01/03/1959    
DESCRIÇÃO:   Salon présidentiel        
NÚMERO ATELIÊ:  --         OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation  Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC 00353   
PROJETO:   SB         DATA:    05/06/1958   
DESCRIÇÃO:   Implantation vue d'avion Ech. 1:1000       
NÚMERO ATELIÊ:  5568         OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 00418    
PROJETO:   SB        DATA:    05/06/1958    
DESCRIÇÃO:   Plan régional      NÚMERO ATELIÊ:  5566 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 00419    
PROJETO:   SB        DATA:    05/06/1958    
DESCRIÇÃO:   Implantation bas au sol        
NÚMERO ATELIÊ:  5567        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 00420    
PROJETO:   SB        DATA:    05/06/1958    
DESCRIÇÃO:   Implantation vue d'avion Ech. 1:1000       
NÚMERO ATELIÊ:  5568        OBSERVAÇÕES:    --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 00427    
PROJETO:   SB        DATA:    28/04/1958    
DESCRIÇÃO:   Coupe dans l'axe est-ouest Ech. 1:250        
NÚMERO ATELIÊ:  5.56         OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 797



AUGUSTOTOBITOSB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29476    
PROJETO:   SB       DATA:    08/06/1958     
DESCRIÇÃO:          Schéma coupe avec voile escaliers                     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:      --     

FONTE:     Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29477    
PROJETO:    SB       DATA:    08/06/1958     
DESCRIÇÃO:           Schéma coupe avec voile escaliers               
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 29474    
PROJETO:   SB         DATA:    05/06/1958    
DESCRIÇÃO:     Élévation voile escaliers    NÚMERO ATELIÊ:  --   
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29475    
PROJETO:   SB       DATA:    05/06/1958     
DESCRIÇÃO:        Élévation voile escaliers   NÚMERO ATELIÊ:  --     
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29464    
PROJETO:   SB       DATA:    17/04/1958     
DESCRIÇÃO:          Croquis voile avec escaliers                                       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 29471
PROJETO: SB DATA: 25/04/1958
DESCRIÇÃO: Croquis élévation parapluie
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO798



AUGUSTOTOBITO SB

FONTE:            Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 29478    
PROJETO:           SB        DATA:    08/06/1958    
DESCRIÇÃO:           Schéma coupe avec voile escaliers  NÚMERO ATELIÊ:  --   
OBSERVAÇÕES:    --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29479    
PROJETO:   SB       DATA:    08/06/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma voile avec coupe transversale escaliers                   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29480    
PROJETO:   SB       DATA:    08/06/1958     
DESCRIÇÃO:          Schéma voile avec escaliers                      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29481    
PROJETO:   SB       DATA:    08/06/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan escaliers de la curve                     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29485    
PROJETO:   SB       DATA:    23/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe avec voile escaliers                     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29486    
PROJETO:   SB       DATA:    22/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe avec voile escaliers                     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 799



AUGUSTOTOBITOSB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29502    
PROJETO:   SB       DATA:    22/04/1958    
DESCRIÇÃO:   Schéma escalier avec arcs et prolongation du volume sur le pallier (passerelle)   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29504    
PROJETO:   SB       DATA:    22/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe avec voile escaliers                     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29494    
PROJETO:   SB       DATA:    10/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Silhouette voiles avec arcs  NÚMERO ATELIÊ:  --      
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29500    
PROJETO:   SB       DATA:    17/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe     NÚMERO ATELIÊ:  --    
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29488    
PROJETO:   SB       DATA:    22/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma voile avec coupe transversale escaliers                    
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29493    
PROJETO:   SB       DATA:    20/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma voile avec contreforts  NÚMERO ATELIÊ:  --   
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO800



AUGUSTOTOBITO SB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29505    
PROJETO:   SB       DATA:    21/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe avec voile escaliers          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29507    
PROJETO:   SB       DATA:    24/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Coupe axe est-ouest Ech. 1:150            
NÚMERO ATELIÊ:  5561      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29519    
PROJETO:   SB       DATA:    23/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29520    
PROJETO:   SB       DATA:    23/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan du volume            
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29521    
PROJETO:   SB       DATA:    23/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan et coupe volume des escaliers        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29522    
PROJETO:   SB       DATA:    23/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schémas coupe voile avec ce volume           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 801



AUGUSTOTOBITOSB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00166    
PROJETO:   SB       DATA:    25/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan de masse   NÚMERO ATELIÊ:  --       
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00167    
PROJETO:   SB       DATA:    07/05/1958    
DESCRIÇÃO:   Autre schéma Plan de masse  NÚMERO ATELIÊ:  --   
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29581    
PROJETO:   SB       DATA:    30/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Coupe standard Ech. 1:50             
NÚMERO ATELIÊ:  5564      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00165    
PROJETO:   SB       DATA:    01/06/1959     
DESCRIÇÃO:   Plan masse Ech. 1:1000   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29524    
PROJETO:   SB       DATA:    23/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Ilisible      NÚMERO ATELIÊ:  --   
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29526    
PROJETO:   SB       DATA:    23/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schémas coupe voile avec ce volume          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO802



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00190    
PROJETO:   SB       DATA:    26/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Circulations, accès.    NÚMERO ATELIÊ:  5.56      
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29497    
PROJETO:   SB       DATA:    23/04/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale (épaisseur des membranes 1m)               
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29508    
PROJETO:   SB       DATA:    02/05/1958     
DESCRIÇÃO:   Schéma en plan    NÚMERO ATELIÊ:  --      
OBSERVAÇÕES:  --    

AUGUSTOTOBITO SB

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 803



AUGUSTOTOBITOCHAND RAJ BHAVAN

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 03791
PROJETO: CHAND RAJ BHAVAN DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Plan du niveau 2 Ech. 1:50 NÚMERO ATELIÊ: 5197
OBSERVAÇÕES: Rascunho em FLC 31156

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 31156
PROJETO: CHAND RAJ BHAVAN DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Plan du niveau 2 Ech. 1:50 NÚMERO ATELIÊ: 5197
OBSERVAÇÕES: Rascunho para FLC 03791 

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 04398
PROJETO: CHAND RAJ BHAVAN DATA: 12/07/1954
DESCRIÇÃO: Dalle du niveau 2 et 3, croquis d'étude
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 04445
PROJETO: CHAND RAJ BHAVAN DATA: 10/02/1954
DESCRIÇÃO: Niveau de l'appartement privé du gouverneur, croquis d'étude
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO804



CARLOSCLÉMOT



CARLOSCLÉMOT

CARLOSCLÉMOT

CD SD

TR STE. B

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09881    
PROJETO:   CD SD      DATA:    20/02/1950     
DESCRIÇÃO:   Elévation de paroi et coupes de détails de fenêtre       
NÚMERO ATELIÊ:  s.n.       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17715B    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    21/10/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan d'ensemble Ech. 1:1000 avec couleur        
NÚMERO ATELIÊ:  4141      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17800    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    25/05/1949     
DESCRIÇÃO:   Perspective d'une allée avec bâtiments         
NÚMERO ATELIÊ:  s.n.       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17786    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    02/06/1949     
DESCRIÇÃO:   Perspective extérieure piétons  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 17715A
PROJETO: Tr Ste. B DATA: 21/10/1949
DESCRIÇÃO: Plan d'ensemble Ech. 1:1000 NÚMERO ATELIÊ: 4141
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO806



CARLOSCLÉMOT TR STE. B

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17791    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    16/07/1949     
DESCRIÇÃO:   Dessin d'étude, perspective d'ensemble         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17719A    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    18/10/1949     
DESCRIÇÃO:   Façade SE Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  4139 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17716    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    30/10/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan celule 230 m2 Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  4162 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17717    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    30/10/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan celule 111 m2 Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  4162 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17718    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    30/10/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan celule 127m2 Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  4162 C 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 17719B
PROJETO: Tr Ste. B DATA: 18/10/1949
DESCRIÇÃO: Façade SE Ech. 1:500 NÚMERO ATELIÊ: 4139
OBSERVAÇÕES: Aquarelle

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 807



CARLOSCLÉMOTTR STE. B

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17720B    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    30/10/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan et coupe celule  88 m2 Ech. 1:100  
NÚMERO ATELIÊ:  4162  D      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17721    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    10/11/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan et coupe cellule Sup. 192 m2 Ech. 1:100        
NÚMERO ATELIÊ:  4163 A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17723    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    05/12/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan et coupe cellule Sup. 215 m2  Ech. 1:100        
NÚMERO ATELIÊ:  4163 C      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17729    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    23/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  4166   
OBSERVAÇÕES:  «�La bergerie restaurée en auberge musée�» 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17724    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    10/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan et coupe cellule sup. 266 m2  Ech. 1:100        
NÚMERO ATELIÊ:  4164      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 17722
PROJETO: Tr Ste. B DATA: 10/11/1949
DESCRIÇÃO: Plan et coupe cellule Sup. 220 m2 Ech. 1:100 
NÚMERO ATELIÊ: 4163 B OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO808



CARLOSCLÉMOT TR STE. B

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17725    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    10/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Perspective Intérieure   NÚMERO ATELIÊ:  4167 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17727    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    25/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Façades 5     NÚMERO ATELIÊ:  4165 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17728A    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    25/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan Bergerie     NÚMERO ATELIÊ:  4166 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17787    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    31/04/1950     
DESCRIÇÃO:   Perspective intérieure   NÚMERO ATELIÊ:  s.n. 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17726    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    19/05/1950     
DESCRIÇÃO:   Perspective Intérieure   NÚMERO ATELIÊ:  4203 (4162 B) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 17728B
PROJETO: Tr Ste. B DATA: 25/01/1950
DESCRIÇÃO: Plan Bergerie NÚMERO ATELIÊ: 4166
OBSERVAÇÕES: Cópia

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 809



CARLOSCLÉMOTTR STE. B

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17792    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    20/05/??      
DESCRIÇÃO:   Autre perspective extérieure piétons         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17734    
PROJETO:   Tr Ste. B      DATA:    30/10/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan Reforestation    NÚMERO ATELIÊ:  4252 
OBSERVAÇÕES:  --    

CARLOSCLÉMOTLC BOG

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif (habitación rural) 
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-1)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif (administración, artesanado)       
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-2)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif (creación de centros dominicales de esparcimiento)    
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-3)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    20/06/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif (rutas de tierra)  NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-4) 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO810



CARLOSCLÉMOT LC BOG

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (situación de la habitación)         
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-1)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (situación del trabajo)         
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-2)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (cultivar el cuerpo y el espíritu)       
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-3)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (Circulaciones)        
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-4)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (habitation)    NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-1) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (análisis de los terrenos ocupados por la habitación)     
NÚMERO ATELIÊ:  4211 (113-1)      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 811



CARLOSCLÉMOTLC BOG

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (trabajo)     NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-2) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (cultivo del cuerpo)  NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-3) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (circulación)    NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-4) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.     
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Centre civique (trabajo)    NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-2) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Centre civique (actividades espirituales)          
NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-3)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Acervo particular Germán Samper CÓDIGO ACERVO: s.c.
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique (habitación) NÚMERO ATELIÊ: 4212 (121-1)
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO812



CARLOSCLÉMOT LC BOG

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Centre civique (circulación)   NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-4) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00601B    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan Régional     NÚMERO ATELIÊ:  4209 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00601A    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan Régional     NÚMERO ATELIÊ:  4209 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00601C    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan Régional     NÚMERO ATELIÊ:  4209 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 343   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan regional définitif (habitación rural)  NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-1) 
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 344   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan regional définitif (administración, artesanado)        
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-2)       OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 813



CARLOSCLÉMOTLC BOG

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 345   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan regional définitif (creación de centros dominicales de esparcimiento)    
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-3)       OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 346   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Bogotá Plan regional définitif (rutas de tierra)          
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-4)       OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 351   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (habitación)     NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-1)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 355   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (análisis de los terrenos ocupados por la habitación)    
NÚMERO ATELIÊ:  4211 (113-1)         OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 352   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (trabajo)      NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-2)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 353   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (cultivo del cuerpo)   NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-3)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO814



FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 354   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (circulación)     NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-4)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 356   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Centre civique (habitación)    NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-1)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 357   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Centre civique (trabajo)     NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-2)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

CARLOSCLÉMOT LC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-347
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (situación de la habitación)
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-1) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-348
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (situación del trabajo)
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-2) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-349
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (cultivar el cuerpo y el espíritu)
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-3) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 815



CARLOSCLÉMOTLC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-350
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (circulaciones) NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-4) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-358
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre cívique (actividades espirituales) NÚMERO ATELIÊ: 4212 (121-3) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-359
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan régional première étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4209 (181-1) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-360
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan métropolitain première étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (181-2) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-361
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan métropolitain deuxième étape
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (182-2) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-363
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique première étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4212 (181-4) OBSERVAÇÕES: Brouillon

INGRID 
QUINTANA GUERRERO816



CARLOSCLÉMOT LC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-365
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique deuxième étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4212 (182-4) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-401
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique trabajo NÚMERO ATELIÊ: 4212 (121-2) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-422
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan régional définitif (habitación rural)
NÚMERO ATELIÊ: 4209 OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-343/46

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-423
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain NÚMERO ATELIÊ: 4210
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-347/350

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-424
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan Urbain Habitation NÚMERO ATELIÊ: 4211
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-351/55

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-425
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre Civique Habitation NÚMERO ATELIÊ: 4212
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-356/57 

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 817



CARLOSCLÉMOTLC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-439
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique NÚMERO ATELIÊ: 4212
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-356/58

INGRID 
QUINTANA GUERRERO818



CARLOSGÓMEZ



CARLOSGÓMEZAL

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14147    
PROJETO:   AL       DATA:    11/10/1933     
DESCRIÇÃO:   Perspective Piétons    NÚMERO ATELIÊ:  3175 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30848    
PROJETO:   AL       DATA:    11/10/1933     
DESCRIÇÃO:   Perspective piétons (avec des ombres)          
NÚMERO ATELIÊ:  3175      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14149    
PROJETO:   AL       DATA:    30/03/1934     
DESCRIÇÃO:   Plan masse     NÚMERO ATELIÊ:  3228 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14150    
PROJETO:   AL       DATA:    30/03/1934     
DESCRIÇÃO:   Perspective Aérienne 1   NÚMERO ATELIÊ:  3229 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14151    
PROJETO:   AL       DATA:    30/03/1934     
DESCRIÇÃO:   Perspective Aérienne 2   NÚMERO ATELIÊ:  3230 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO820



CARLOSGÓMEZ RA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23467    
PROJETO:   RA       DATA:    30/03/1934     
DESCRIÇÃO:   Climatisation     NÚMERO ATELIÊ:  3215 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23468    
PROJETO:   RA       DATA:    30/03/1934     
DESCRIÇÃO:   Organisation rationelle (perspective)          
NÚMERO ATELIÊ:  3217      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23470    
PROJETO:   RA       DATA:    30/03/1934     
DESCRIÇÃO:   Fonctions vitales caisse archives           
NÚMERO ATELIÊ:  3225      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   RA       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Photo-montage    NÚMERO ATELIÊ:  3224 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 821



INGRID 
QUINTANA GUERRERO822



EFRAÍNPÉREZ



EFRAÍNPÉREZCHAND HAUTE COUR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04564    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    19/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau 5     NÚMERO ATELIÊ:  4381 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04565    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    19/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau 3     NÚMERO ATELIÊ:  4382 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04566    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    19/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau 3     NÚMERO ATELIÊ:  4382 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04567    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    13/06/1955     
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau 3     NÚMERO ATELIÊ:  4382 
OBSERVAÇÕES:  Détail dans 5290    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04572A    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    28/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau 1     NÚMERO ATELIÊ:  4384 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04572B    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    28/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau 1     NÚMERO ATELIÊ:  4384 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO824



EFRAÍNPÉREZ

EFRAÍNPÉREZ

EFRAÍNPÉREZ

CHAND HAUTE COUR

JA

N.RE

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04573A    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    28/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau 1     NÚMERO ATELIÊ:  4384 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04573B    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    28/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau 1     NÚMERO ATELIÊ:  4384 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09904    
PROJETO:   JA       DATA:    14/03/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan d'implantation    NÚMERO ATELIÊ:  4404 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09905    
PROJETO:   JA       DATA:    14-21/03/52     
DESCRIÇÃO:   Plan de l'îlot commune de Neuilly-sur-seine         
NÚMERO ATELIÊ:  4405      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02151    
PROJETO:   N.Re      DATA:    03/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Sol artificiel, plan et vue de dessous          
NÚMERO ATELIÊ:  En. 012      OBSERVAÇÕES: Modifié par Germán Samper   

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 825



INGRID 
QUINTANA GUERRERO826



EMILIODUHART



EMILIODUHART ASH

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06445A    
PROJETO:   ASH      DATA:    06/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Maison Huthesing 2e avant projet          
NÚMERO ATELIÊ:  4446      OBSERVAÇÕES:  Remplace 4355   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06445B    
PROJETO:   ASH      DATA:    06/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Maison Huthesing 2e avant projet          
NÚMERO ATELIÊ:  4446      OBSERVAÇÕES:  Remplace 4355   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06511    
PROJETO:   ASH      DATA:    18/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4. Terrasses 3e étage Ech. 1 cm/ 1m         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06512    
PROJETO:   ASH      DATA:    23/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade principale (nord-est), croquis d'étude         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06513    
PROJETO:   ASH      DATA:    19/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade nord-ouest croquis d'étude          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06514    
PROJETO:   ASH      DATA:    18/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade sud-ouest croquis d'étude          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO828



EMILIODUHART ASH

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06515    
PROJETO:   ASH      DATA:    19/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade sud-est croquis d'étude NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06516    
PROJETO:   ASH      DATA:    19/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan du 3e niveau, croquis d'étude          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06518    
PROJETO:   ASH      DATA:    26/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4. Toit-terrasse (avec orientation)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06519    
PROJETO:   ASH      DATA:    19/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Projet 3, plan du 3 niveau Ech. 1:100         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06521    
PROJETO:   ASH      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Projet 3, coupes KL, IJ   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06529    
PROJETO:   ASH      DATA:    19/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade nord-ouest croquis d'étude          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 829



EMILIODUHART ASH

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06535    
PROJETO:   ASH      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Niveau 4. Toit-terrasse, croquis d'étude         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06536    
PROJETO:   ASH      DATA:    19/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Projet 3, plan du 3 niveau Ech. 1:100         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06537    
PROJETO:   ASH      DATA:    19/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Projet 3, plan du 1 niveau  Ech. 1:100          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06538    
PROJETO:   ASH      DATA:    23/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade principale (nord-est), croquis d'étude        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06541    
PROJETO:   ASH      DATA:    18/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade sud-ouest croquis d'étude          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06542    
PROJETO:   ASH      DATA:    23/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Projet 3, coupes EF et GH   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO830



EMILIODUHART ASH

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06562    
PROJETO:   ASH      DATA:    19/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade sud-est croquis d'étude NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06567    
PROJETO:   ASH      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Épine Coupe élévation nord-ouest/sud-est        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06583    
PROJETO:   ASH      DATA:    13/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe C-D Ech. 1 cm/1 m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06538    
PROJETO:   ASH      DATA:    23/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade principale (nord-est), croquis d'étude        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06638    
PROJETO:   ASH      DATA:    13/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe A-B Ech. 1 cm/1 m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06639    
PROJETO:   ASH      DATA:    13/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4. Terrasses 3e étage. Ech. 1 cm/1 m        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 831



EMILIODUHART ASH

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06663    
PROJETO:   ASH      DATA:    12/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Schéma de structure   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06668    
PROJETO:   ASH      DATA:    13/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3. Appartements 2e étage Ech. 1 cm/1 m        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06669    
PROJETO:   ASH      DATA:    13/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2. Appartements 2e étage Ech. 1 cm/1 m        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06671    
PROJETO:   ASH      DATA:    13/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4. Terrasses 3e étage. Ech. 1 cm/1 m        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03292    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    23/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Croquis d'étude plan du bureau des ministres        
NÚMERO ATELIÊ:  s.n.       OBSERVAÇÕES:  --    

EMILIODUHART CHAND SECRETARIAT

INGRID 
QUINTANA GUERRERO832



GERMÁNSAMPER



GERMÁNSAMPERROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18666B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupe longitudinale Ech. 1:50         
NÚMERO ATELIÊ:  4155 B      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18667    
PROJETO:   ROQ      DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupe transversale et perspective Ech. 1:50        
NÚMERO ATELIÊ:  4155 C      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18670A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226 Plans et coupe longitudinale F         
NÚMERO ATELIÊ:  4155 J      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18666A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupe longitudinale terrain          
NÚMERO ATELIÊ:  4155 B      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18668A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   Schémas coupes terrain LCM226P Ech. 1:50        
NÚMERO ATELIÊ:  4155 D      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC18668B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   Schémas coupes terrain LCM226P Ech. 1:50 
NÚMERO ATELIÊ:  4155 D      OBSERVAÇÕES:  Copie    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO834



GERMÁNSAMPER ROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18670B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226 Plans et coupe longitudinale F    
NÚMERO ATELIÊ:  4155 J      OBSERVAÇÕES:  Copie avec couleurs    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18669    
PROJETO:   ROB       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupes par le terrain 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18670C    
PROJETO:   ROB       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   LCM226 Plans type F   NÚMERO ATELIÊ:  4155 J 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18671A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes types E          
NÚMERO ATELIÊ:  4155 I      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18671B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes types E     
NÚMERO ATELIÊ:  4155 I      OBSERVAÇÕES:  Copie avec couleurs    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18672A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P plans et coupes type B          
NÚMERO ATELIÊ:  4155 H      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 835



GERMÁNSAMPERROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18672B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P plans et coupes type B 
NÚMERO ATELIÊ:  4155 H      OBSERVAÇÕES:  Copie avec couleurs    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18673A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type C (avec une petite perspective)     
NÚMERO ATELIÊ:  4155 G      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18673B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type C    
NÚMERO ATELIÊ:  4155 G      OBSERVAÇÕES:  Copie avec couleurs    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18674A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type E          
NÚMERO ATELIÊ:  4155 F      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18674B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type E 
NÚMERO ATELIÊ:  4155 F      OBSERVAÇÕES:  Copie avec couleurs    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18674C    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type E 
NÚMERO ATELIÊ:  4155 F      OBSERVAÇÕES:  Copie    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO836



GERMÁNSAMPER ROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18674D    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type E 
NÚMERO ATELIÊ:  4155 F      OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18675A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type A          
NÚMERO ATELIÊ:  4155 E      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18675B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type A    
NÚMERO ATELIÊ:  4155 E      OBSERVAÇÕES:  Copie avec couleurs    

FONTE:    Fondation Le Corbusier  CÓDIGO ACERVO:  FLC 18675C    
PROJETO:   ROB     DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type A          
NÚMERO ATELIÊ:  4155 E     OBSERVAÇÕES:  Copie avec couleurs et notes  

  

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18676    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Façade Esc.1:50  NÚMERO ATELIÊ:  4155 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18759    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type F          
NÚMERO ATELIÊ:  4154 N      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 837



GERMÁNSAMPERROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18760    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type H          
NÚMERO ATELIÊ:  4154 P      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18761    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type I   
NÚMERO ATELIÊ:  4154 Q      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18763    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans type B   NÚMERO ATELIÊ:  4154 K 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18986    
PROJETO:   ROQ      DATA:    13/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupe longitudinale         
NÚMERO ATELIÊ:  4154 I      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18768    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupes et perspective intérieure coupes        
NÚMERO ATELIÊ:  4153 C      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18978    
PROJETO:   ROB       DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P  plans et coupes type D          
NÚMERO ATELIÊ:  4155 H      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO838



GERMÁNSAMPER ROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18982    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type A          
NÚMERO ATELIÊ:  4154 G      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18983    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Façade    NÚMERO ATELIÊ:  4155A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18764    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226 lotissement garage route autos piétons        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18765    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans type H   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18767    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupes transversales de l'ensemble        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18776    
PROJETO:   ROQ      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Perspective     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Copie avec couleurs    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 839



GERMÁNSAMPERROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 17772    
PROJETO:   ROQ      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma surfaces plans   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 17789    
PROJETO:   ROQ       DATA:    16/11/1949    
DESCRIÇÃO:   Schéma ensemble des maisons  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18766    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type A          
NÚMERO ATELIÊ:  4154 I      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18986    
PROJETO:   ROQ      DATA:    13/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupe longitudinale   
NÚMERO ATELIÊ:  4154 I       OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 18758
PROJETO: ROQ DATA: 15/12/1949
DESCRIÇÃO: Perspective intérieure du type F NÚMERO ATELIÊ: 4154 F
OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 17771
PROJETO: ROQ DATA: 26/10/1949
DESCRIÇÃO: Schéma surfaces plans NÚMERO ATELIÊ: --
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO840



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25305    
PROJETO:   MMI      DATA:    01/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Hall d'entrée, portes en verre securit          
NÚMERO ATELIÊ:  A7 2 16      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25806    
PROJETO:   MMI      DATA:    13/08/1953     
DESCRIÇÃO:   École maternelle menuiserie  NÚMERO ATELIÊ:  A-1009A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30732    
PROJETO:   MMI      DATA:    15/08/1953     
DESCRIÇÃO:   École maternelle niveau 17  NÚMERO ATELIÊ:  A-1001 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30751    
PROJETO:   MMI      DATA:    12/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Passerelle de la salle des pompes          
NÚMERO ATELIÊ:  A4134      OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPER

GERMÁNSAMPER

ROQ ET ROB

MMI

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 192    
PROJETO:   ROQ      DATA:    s.d.     
DESCRIÇÃO:   Esquisse coupe transversale     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 841



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25313A    
PROJETO:   MMI      DATA:    01/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Services communs étages 3 et 4, niveaux 7 et 8 (annulé)       
NÚMERO ATELIÊ:  AT-A-8-1      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25313B    
PROJETO:   MMI      DATA:    01/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Services communs étages 3 et 4, niveaux 7 et 8 (annulé)       
NÚMERO ATELIÊ:  AT-A-8-1      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25314A    
PROJETO:   MMI      DATA:    19/03/1952     
DESCRIÇÃO:   Projet de services communs, étages 3 et 4         
NÚMERO ATELIÊ:  A.8.2      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25314B    
PROJETO:   MMI      DATA:    19/03/1952     
DESCRIÇÃO:   Projet de services communs, étages 3 et 4         
NÚMERO ATELIÊ:  A.8.2      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23108    
PROJETO:   MV       DATA:    26/05/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan général     NÚMERO ATELIÊ:  4314 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23110    
PROJETO:   MV       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Perspective aérienne   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31549    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    01/04/1950     
DESCRIÇÃO:   Densités      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31559    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    04/1950     
DESCRIÇÃO:   Densités      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31554    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    01/04/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan métropolitain avec nomenclature          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00596    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation type H1    NÚMERO ATELIÊ:  4299 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00597    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation     NÚMERO ATELIÊ:  4300 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00598A    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation type H3 copia   NÚMERO ATELIÊ:  4301 
OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00598B    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation type H3    NÚMERO ATELIÊ:  4301 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31570    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation type H2    NÚMERO ATELIÊ:  4298 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00599    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation     NÚMERO ATELIÊ:  4302 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00600    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Unité de quartier, circulation  NÚMERO ATELIÊ:  4303 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00601A    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif   NÚMERO ATELIÊ:  4209 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00601B    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif copia  NÚMERO ATELIÊ:  4209 
OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00601C    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan régional     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33686    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    23/03/1950     
DESCRIÇÃO:   Organisation des quartiers  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31553    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    26/04/1950     
DESCRIÇÃO:   Circulations     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC R2 15 5    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Centre Civique     NÚMERO ATELIÊ:  4212 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC R2 15 6    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Centre civique (avec d'autres couleurs)         
NÚMERO ATELIÊ:  4212      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC H3 4 414    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    01/04/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation H1     NÚMERO ATELIÊ:  4307 
OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC H3 4 415    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    01/04/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation H2 et H3    NÚMERO ATELIÊ:  4308 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC H3 4 416    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    01/04/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation H4     NÚMERO ATELIÊ:  4309 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif (habitación rural)          
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-1)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif (administración, artesanado)         
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-2)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif (creación de centros dominicales de esparcimiento)    
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-3)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    20/06/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif (rutas de tierra)  NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-4) 
OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (situación de la habitación)        
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-1)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (situación del trabajo)         
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-2)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (cultivar el cuerpo y el espíritu)       
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-3)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/07/1950    
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (circulaciones)          
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-4)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (habitación)    NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-1) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (análisis de los terrenos ocupados por la habitación)     
NÚMERO ATELIÊ:  4211 (113-1)      OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (trabajo)     NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-2) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (cultivo del cuerpo)  NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-3) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (circulación)    NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-4) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Centre Civique (trabajo)    NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-2) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Centre civique (actividades espirituales)          
NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-3)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Centre civique (habitación)   NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-1) 
OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Centre Civique (Circulación separación del peatón y el automóvil)     
NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-4)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Unité de quartier (aplicación a Bogotá explotación del terreno libre) 
NÚMERO ATELIÊ:  4221 (132-1)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Unité de quartier (aplicación a Bogotá inserción de una red de vías definitivas) 
NÚMERO ATELIÊ:  4221 (132-4)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Unité de quartier (teoría terrenos preservados de habitación) 
NÚMERO ATELIÊ:  4222 (131-1)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Unité de quartier teoría (abastecimientos condicionados por distancias a pie)    
NÚMERO ATELIÊ:  4222 (131-2)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Acervo particular Germán Samper CÓDIGO ACERVO: s.c.

PROJETO: LC BOG DATA: 20/06/1950

DESCRIÇÃO: Unité de quartier (aplicación a Bogotá actividades cotidianas)

NÚMERO ATELIÊ: 4221 (132-3) OBSERVAÇÕES: --
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FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Unité de quartier (actividades cotidianas teoría)       
NÚMERO ATELIÊ:  4222 (131-3)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Unité de quartier (teoría circulación)  NÚMERO ATELIÊ:  4222 (131-4) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    20/06/1950   
DESCRIÇÃO:   Densités (estudio capacidad máxima)  NÚMERO ATELIÊ:  4223 (121) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Circulations v2 - Av Jiménez et Cundinamarca        
NÚMERO ATELIÊ:  4227 (133-4)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Circulations v3-v4-v5    NÚMERO ATELIÊ:  4228 (135-4) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Análisis Circulations v2 (Carrera 10 y 14)         
NÚMERO ATELIÊ:  4229 (134-4)      OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 31564    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    04/1950    
DESCRIÇÃO:   Étude du Centre Civique    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 31556    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    04/1950    
DESCRIÇÃO:   Étude des quartiers     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 31551    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    04/1950    
DESCRIÇÃO:   Étude des quartiers     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 31558    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    04/1950    
DESCRIÇÃO:   “Plan Urb” Étude des [??]    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 343   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan regional définitif (habitación rural)  NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-1) 
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 344   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan regional définitif (administración, artesanado)        
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-2)       OBSERVAÇÕES:  Brouillon    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 345   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan regional définitif (creación de centros dominicales de esparcimiento)    
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-3)       OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 346   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Bogotá Plan regional définitif (rutas de tierra)          
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-4)       OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 351   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (habitación)     NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-1)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 355   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (análisis de los terrenos ocupados por la habitación)       
NÚMERO ATELIÊ:  4211 (113-1)         OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 352   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (trabajo)      NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-2)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 353   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (cultivo del cuerpo)   NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-3)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 354   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (circulación)     NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-4)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 356   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Centre civique (habitación)    NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-1)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 357   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Centre civique (trabajo)     NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-2)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09874    
PROJETO:   JA       DATA:    14/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan sous-sol Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  4367 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09896A    
PROJETO:   JA       DATA:    12/03/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan RDC      NÚMERO ATELIÊ:  4392 
OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09896B    
PROJETO:   JA       DATA:    12/03/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan RDC      NÚMERO ATELIÊ:  4392 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09896D    
PROJETO:   JA       DATA:    12/03/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan RDC      NÚMERO ATELIÊ:  4392 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09897A    
PROJETO:   JA       DATA:    12/03/1952     
DESCRIÇÃO:   PC plan 1 étage    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09898A    
PROJETO:   JA       DATA:    12/03/1952     
DESCRIÇÃO:   PC plan 2 étage    NÚMERO ATELIÊ:  4394 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09898B    
PROJETO:   JA       DATA:    12/03/1952     
DESCRIÇÃO:   PC plan 2 étage sans cotes  NÚMERO ATELIÊ:  4394 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09899    
PROJETO:   JA       DATA:    12/03/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupes      NÚMERO ATELIÊ:  4395 
OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPERJA

INGRID 
QUINTANA GUERRERO854



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09900    
PROJETO:   JA       DATA:    12/03/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade, élévation latérale bâtiment B  
NÚMERO ATELIÊ:  4396      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10321    
PROJETO:   JA       DATA:    10/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan RDC des deux maisons mises en parallèle        
NÚMERO ATELIÊ:  4362      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10312   
PROJETO:   JA       DATA:    12/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan Jaoul fils solution II   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10315    
PROJETO:   JA       DATA:    05/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan RDC des deux maisons mises en parallèle        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10316    
PROJETO:   JA       DATA:    05/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Schéma façade    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10319    
PROJETO:   JA       DATA:    05/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan RDC des deux maisons mises en parallèle (Jaoul fils 12/12)  
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  Correction de la 2e solution 

   

GERMÁNSAMPER JA
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09902A    
PROJETO:   JA       DATA:    13/03/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan du sous-sol    NÚMERO ATELIÊ:  4398 
OBSERVAÇÕES:  Annulé    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09902B    
PROJETO:   JA       DATA:    12/03/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan du sous-sol    NÚMERO ATELIÊ:  4398      
OBSERVAÇÕES:  Annulé voir 4461    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09906    
PROJETO:   JA       DATA:    12/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade nord-est bâtiments A et B          
NÚMERO ATELIÊ:  4406      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 09907    
PROJETO:   JA        DATA:    12/05/1952    
DESCRIÇÃO:   Façade sud est bâtiments A et B  NÚMERO ATELIÊ:  4407 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10270   
PROJETO:   JA       DATA:    08/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Étude façade est    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09901    
PROJETO:   JA       DATA:    12/03/1952     
DESCRIÇÃO:   Élévations Bâtiment A   NÚMERO ATELIÊ:  4397 
OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPERJA

INGRID 
QUINTANA GUERRERO856



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09917    
PROJETO:   JA       DATA:    24/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Maison B façade sud élévation intérieure         
NÚMERO ATELIÊ:  4417      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09926    
PROJETO:   JA       DATA:    24/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Maison B Façade est   NÚMERO ATELIÊ:  4426 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09927    
PROJETO:   JA       DATA:    24/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Maison B façade sud   NÚMERO ATELIÊ:  4427 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09928A   
PROJETO:   JA       DATA:    24/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Maison B 1e étage    NÚMERO ATELIÊ:  4428 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09928B    
PROJETO:   JA       DATA:    24/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Maison B 1e étage (avec des points d’eau)         
NÚMERO ATELIÊ:  4428      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09929A    
PROJETO:   JA       DATA:    24/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Maison B 2e étage    NÚMERO ATELIÊ:  4429 
OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPER JA
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09929B    
PROJETO:   JA       DATA:    24/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Maison B 2e étage (couleurs carrelage)      
NÚMERO ATELIÊ:  4429      OBSERVAÇÕES:  Copie pour Tunzini    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10320    
PROJETO:   JA       DATA:    30/11/1951     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan de masse solution en parallèle        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10348    
PROJETO:   JA       DATA:    12/11/1951     
DESCRIÇÃO:   Coupes longitudinales avec couleurs         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10349    
PROJETO:   JA       DATA:    06/11/1951     
DESCRIÇÃO:   Variation schéma maisons en parallèle          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10350    
PROJETO:   JA       DATA:    06/11/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan RDC des deux maisons mises en parallèle        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPERJA

FONTE: Acervo Segio Larraín García-Moreno CÓDIGO ACERVO: FGJF PLR 023 
003
PROJETO: JA DATA: 22/04/1952
DESCRIÇÃO: Maison B RDC NÚMERO ATELIÊ: 4424
OBSERVAÇÕES: Não aparece assinada por Samper no Livro Preto

INGRID 
QUINTANA GUERRERO858



FONTE: Acervo Sergio Larraín García-Moreno CÓDIGO ACERVO: FGJF PLR 020 003
PROJETO: JA DATA: 21/04/1952
DESCRIÇÃO: Maison A 1 Étage NÚMERO ATELIÊ: 4409
OBSERVAÇÕES: Não aparece assinada por Samper no Livre Noir

FONTE:    Acervo Segio Larraín García-Moreno  CÓDIGO ACERVO:  FGJF PLR 020 003   
PROJETO:   JA        DATA:    17/04/1952   
DESCRIÇÃO:   Maison A RDC      NÚMERO ATELIÊ:  4408 
OBSERVAÇÕES:  Não aparece assinada por Samper no Livre Noir    

FONTE:    Acervo Segio Larraín García-Moreno  CÓDIGO ACERVO:  FGJF PLR 025 003   
PROJETO:   JA        DATA:    16/04/1952    
DESCRIÇÃO:   Pignon élévation intérieure   NÚMERO ATELIÊ:  4414 
OBSERVAÇÕES:  Não aparece assinada por Samper no Livre Noir    

FONTE:    Acervo Segio Larraín García-Moreno    PROJETO:   JA 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF PLR 025 003       DATA:    10/04/1954 
DESCRIÇÃO:   Maison B pans de verre élévation intérieure  NÚMERO ATELIÊ:  4419   
OBSERVAÇÕES:  Não aparece assinada por Samper no Livre Noir    

GERMÁNSAMPER JA

FONTE: Acervo Segio Larraín García-Moreno PROJETO: JA
CÓDIGO ACERVO: FGJF PLR 020 003 DATA: 18/04/1952
DESCRIÇÃO: Maison A 2 Étage NÚMERO ATELIÊ: 4410
OBSERVAÇÕES: Não aparece assinada por Samper no Livro Preto

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20817    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    10/06/1953     
DESCRIÇÃO:   (Lotissement) plan général 2ème proposition        
NÚMERO ATELIÊ:  4738      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20819B    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    12/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison type 3 RDC    NÚMERO ATELIÊ:  4740 
OBSERVAÇÕES:  NvB    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20821B    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    12/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison type F 5 RDC (plus schémas)          
NÚMERO ATELIÊ:  4742      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20826A    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    18/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan urbanisme 2ème proposition (calcul surfaces occupées)      
NÚMERO ATELIÊ:  4747      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20826B    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    18/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan urbanisme 2ème proposition (calcul surfaces occupées) avec couleurs   
NÚMERO ATELIÊ:  4747      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20827    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    18/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Sections du terrain    NÚMERO ATELIÊ:  4748 
OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPERH.RO

INGRID 
QUINTANA GUERRERO860



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20818B    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    12/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison à RDC type F2   NÚMERO ATELIÊ:  4739 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20822B    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    12/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe da maison à RDC types F2, F3, F4, F5         
NÚMERO ATELIÊ:  4743      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20832    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    28/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Profils du terrain    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20837    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    09/07/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan de comparaison de plusieurs types d'habitation        
NÚMERO ATELIÊ:  4771      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20852    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    10/07/1953     
DESCRIÇÃO:   Croquis Maison RDC coupe 2  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20853    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    09/07/1953     
DESCRIÇÃO:   Croquis Maisons pour Roubaix  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPER H.RO
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20855    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    10/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Croquis Maison RDC coupe 1  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20862    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    09/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Croquis de plan Maisons pour Roubaix   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20866    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    09/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan Maisons pour Roubaix  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20898    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    24/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Conurbation Lille Roubaix Tourioing          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20900    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    25/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan du terrain     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20901    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    17/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan urbain Ech. 1:2000   NÚMERO ATELIÊ:  4738 
OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPERH.RO

INGRID 
QUINTANA GUERRERO862



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20903    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    24/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan Régional     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20908A    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    17/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Circulations (couleurs)   NÚMERO ATELIÊ:  4713 C 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20914A    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    17/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Zones vertes     NÚMERO ATELIÊ:  4713 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20914B    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    17/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:2000 avec profils  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20851    
PROJETO:   Nv.B      DATA:    16/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Surface des circulations   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20908B    
PROJETO:   H.Ro      DATA:    17/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:2000    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Copie 

GERMÁNSAMPER H.RO
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20847    
PROJETO:   Nv.B      DATA:    01/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Croquis Maison pour Roubaix  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30663A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan masse vue d'avion    NÚMERO ATELIÊ:  1       
OBSERVAÇÕES:  Original avec durex   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30663B    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan masse vue d'avion   NÚMERO ATELIÊ:  1 
OBSERVAÇÕES:  Copie atelier    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30664A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan d'ensemble au niveau du sol   
NÚMERO ATELIÊ:  2       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30664B    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan d'ensemble niveau du sol   NÚMERO ATELIÊ:  2       
OBSERVAÇÕES:  Copie atelier    

GERMÁNSAMPER

GERMÁNSAMPER

H.RO

STR

INGRID 
QUINTANA GUERRERO864



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30665A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Façade est     NÚMERO ATELIÊ:  4 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30665B    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Façade est     NÚMERO ATELIÊ:  4 
OBSERVAÇÕES:  Copie atelier    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30666A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Façade ouest     NÚMERO ATELIÊ:  5 
OBSERVAÇÕES:  Copie atelier    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30666B    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Façade ouest     NÚMERO ATELIÊ:  5 
OBSERVAÇÕES:  Copie atelier   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30673    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Étages 7 et 8 niveaux 15, 16 et 17          
NÚMERO ATELIÊ:  10       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30676    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Coupes tranversales escaliers de secours ascenseurs       
NÚMERO ATELIÊ:  13       OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPER STR
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30713    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Garde-corps des escaliers de secours          
NÚMERO ATELIÊ:  51       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30913    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Étages 7 et 8 niveaux 15, 16 et 17          
NÚMERO ATELIÊ:  10       OBSERVAÇÕES:  Copie atelier    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30915    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Coupes tranversales escaliers de secours et ascenseurs       
NÚMERO ATELIÊ:  13       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01665    
PROJETO:   N.Re      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe du bâtiment montrant la répartition des appartements      
NÚMERO ATELIÊ:  En. 053      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01689    
PROJETO:   N.Re      DATA:    10/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Ensemble de colonnes montantes (avec schéma du volume)      
NÚMERO ATELIÊ:  Ca. 0533      OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPER

GERMÁNSAMPER
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INGRID 
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02431    
PROJETO:   N.Re      DATA:    10/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Ensemble de colonnes montantes          
NÚMERO ATELIÊ:  El. 053      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01510    
PROJETO:   N.Re      DATA:    01/08/1952     
DESCRIÇÃO:   Vide ordure     NÚMERO ATELIÊ:  Ca. 5 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01697    
PROJETO:   N.Re      DATA:    10/12/1950     
DESCRIÇÃO:   Étages courants niveaux 1.2.3  NÚMERO ATELIÊ:  A.0.2 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01530    
PROJETO:   N.Re      DATA:    07/03/1950     
DESCRIÇÃO:   Appartement G3 s    NÚMERO ATELIÊ:  0.0.17 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01687    
PROJETO:   N.Re      DATA:    10/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Ensemble, colonnes montantes, gaz          
NÚMERO ATELIÊ:  Ca. 0531      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01528    
PROJETO:   N.Re      DATA:    04/03/1950     
DESCRIÇÃO:   Appartement Fs    NÚMERO ATELIÊ:  0.0.16 
OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01688    
PROJETO:   N.Re      DATA:    10/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Ensemble, colonnes montantes, w.c. 
NÚMERO ATELIÊ:  Ca. 0532      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01691    
PROJETO:   N.Re      DATA:    03/02/52      
DESCRIÇÃO:   Appartement type Di20, installations électriques      
NÚMERO ATELIÊ:  El. 20      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01694    
PROJETO:   N.Re      DATA:    12/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Appartement type F10s, plan de duplex         
NÚMERO ATELIÊ:  El. 24      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02120    
PROJETO:   N.Re      DATA:    07/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Appartement type D2s, plan de niveaux supérieur et intermédiaire   
NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 3       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02124    
PROJETO:   N.Re      DATA:    19/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan de la salle commune, appartement supérieur et inférieur     
NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 10      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02143    
PROJETO:   N.Re      DATA:    17/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Étage 1, 5, 6, niveaux 1, 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17       
NÚMERO ATELIÊ:  En. 020      OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02140    
PROJETO:   N.Re      DATA:    01/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type E20s/ dessin d'études des installations électriques 
NÚMERO ATELIÊ:  El. 25      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02141    
PROJETO:   N.Re      DATA:    04/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type G20i/ dessin d'études des installations électriques    
NÚMERO ATELIÊ:  El. 26      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02145    
PROJETO:   N.Re      DATA:    15/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade Est, dessin d'études  NÚMERO ATELIÊ:  En 018 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02151    
PROJETO:   N.Re      DATA:    03/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Sol artificiel, plan et vue de dessous          
NÚMERO ATELIÊ:  En 012      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02150    
PROJETO:   N.Re      DATA:    02/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade Ouest, dessin d'étude  NÚMERO ATELIÊ:  En. 13 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02148    
PROJETO:   N.Re      DATA:    28/11/1951     
DESCRIÇÃO:   Façade Est     NÚMERO ATELIÊ:  En. 16 
OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02174    
PROJETO:   N.Re      DATA:    26/11/1951     
DESCRIÇÃO:   Étage 5e niveau 7/ Étage 4 niveau 6, numérotation des différents appartements  
NÚMERO ATELIÊ:  En. 5      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02177    
PROJETO:   N.Re      DATA:    22/11/1951     
DESCRIÇÃO:   Étage courant des trois niveaux / Distribution et nomenclature des appartements 
NÚMERO ATELIÊ:  En. 2      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02179    
PROJETO:   N.Re      DATA:    30/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan d'implantation    NÚMERO ATELIÊ:  En. 01 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02184    
PROJETO:   N.Re      DATA:    26/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Coffrage de la base de la tour des ascenseurs        
NÚMERO ATELIÊ:  S.C.2      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02212    
PROJETO:   N.Re      DATA:    29/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type D10s, dessin d'études         
NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 19A      OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 02166
PROJETO: N.Re DATA: 26/12/1951
DESCRIÇÃO: Coupes transversales NÚMERO ATELIÊ: En. 11A
OBSERVAÇÕES: --
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02213    
PROJETO:   N.Re      DATA:    05/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type D20i, dessin d'études         
NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 20A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02217    
PROJETO:   N.Re      DATA:    25/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type E20s, E20i, dessin d'étude        
NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 23A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02218    
PROJETO:   N.Re      DATA:    30/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type F10s, dessin d'étude de niveau        
NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 24ª      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02219    
PROJETO:   N.Re      DATA:    04/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type G20i, dessin d'étude plan de niveau       
NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 26ª      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02245    
PROJETO:   N.Re      DATA:    10/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Ensemble, colonnes, eaux pluviales          
NÚMERO ATELIÊ:  ca.0.53-4      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02266    
PROJETO:   N.Re      DATA:    24/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type C10i/plan d'appartement avec salle commune   
NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 16      OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02286    
PROJETO:   N.Re      DATA:    28/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Hall d'entrée / plan de situation  NÚMERO ATELIÊ:  En. 1 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02289    
PROJETO:   N.Re      DATA:    08/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade sud et Façade nord  NÚMERO ATELIÊ:  En. 010 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02290    
PROJETO:   N.Re      DATA:    08/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade sud et Façade nord  NÚMERO ATELIÊ:  En. 010 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02292    
PROJETO:   N.Re      DATA:    24/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Coupes transversales   NÚMERO ATELIÊ:  En. 011a 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02291    
PROJETO:   N.Re      DATA:    24/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Coupes transversales   NÚMERO ATELIÊ:  En. 011a 
OBSERVAÇÕES:  Tirage    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02293    
PROJETO:   N.Re      DATA:    24/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Coupes transversales   NÚMERO ATELIÊ:  En. 011A 
OBSERVAÇÕES:  Tirage    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02296    
PROJETO:   N.Re      DATA:    15/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade est     NÚMERO ATELIÊ:  En. 018 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02297    
PROJETO:   N.Re      DATA:    17/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Étage 1, 4, 5, 6, niveaux 1, 2, 3, 9, 10, 11         
NÚMERO ATELIÊ:  En. 020      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02304    
PROJETO:   N.Re      DATA:    18/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Étage II, niveaux 4, 5, 6   NÚMERO ATELIÊ:  En. 032a 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02314    
PROJETO:   N.Re      DATA:    18/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Répartition et nomenclature des appartements        
NÚMERO ATELIÊ:  En. 053A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02361    
PROJETO:   N.Re      DATA:    25/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type E20s, E201, plan du plafond        
NÚMERO ATELIÊ:  Bop. 2      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02362    
PROJETO:   N.Re      DATA:    24/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type C10i (plafond)           
NÚMERO ATELIÊ:  Bop. 3      OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02363    
PROJETO:   N.Re      DATA:    29/08/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type D10s   NÚMERO ATELIÊ:  Bop. 4 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02380    
PROJETO:   N.Re      DATA:    12/03/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type D20i   NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 20A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02383    
PROJETO:   N.Re      DATA:    25/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type E20s et E20i NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 23A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02384    
PROJETO:   N.Re      DATA:    30/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type F10s   NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 24A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02394    
PROJETO:   N.Re      DATA:    24/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type C10i   NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 16A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02396    
PROJETO:   N.Re      DATA:    29/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type D10s   NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 19A 
OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02410    
PROJETO:   N.Re      DATA:    10/04/1952     
DESCRIÇÃO:   Ensemble colonnes eaux pluviales (façades ouest, sud)       
NÚMERO ATELIÊ:  Ca.0.53-4      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02416    
PROJETO:   N.Re      DATA:    25/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type C10s, plan d'un appartement avec installations électriques   
NÚMERO ATELIÊ:  El. 15      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02420    
PROJETO:   N.Re      DATA:    03/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type D10i   NÚMERO ATELIÊ:  El. 19     
OBSERVAÇÕES:  Plan des locaux divers d'un appartement avec installations électriques    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02427    
PROJETO:   N.Re      DATA:    01/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type F10s   NÚMERO ATELIÊ:  El. 25     
OBSERVAÇÕES:  Plan des locaux divers d'un appartement avec installations électriques    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02428    
PROJETO:   N.Re      DATA:    04/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type G20s   NÚMERO ATELIÊ:  El. 26     
OBSERVAÇÕES:  Plan des locaux divers d'un appartement avec installations électriques    
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FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 02426
PROJETO: N.Re DATA: 20/01/1952
DESCRIÇÃO: Appartement type F20s NÚMERO ATELIÊ: El. 24
OBSERVAÇÕES: Plan des locaux divers d'un appartement avec installations électriques
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02433    
PROJETO:   N.Re      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Ensemble gaines de ventilation  NÚMERO ATELIÊ:  Ve. 0.53 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02453    
PROJETO:   N.Re      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Appartement D10s Cs chambre des parents et des enfants     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02454    
PROJETO:   N.Re      DATA:    25/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type E20s et E20i NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 23 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02455    
PROJETO:   N.Re      DATA:    05/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Appartement type D20i, plan d’un duplex coté        
NÚMERO ATELIÊ:  Ap. 20      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02459    
PROJETO:   N.Re      DATA:    23/11/1951     
DESCRIÇÃO:   Étage I, IV, V et VI, niveaux 1, 2, 3, 9, 11         
NÚMERO ATELIÊ:  En. 20      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02461    
PROJETO:   N.Re      DATA:    18/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Répartition et nomenclature des appartements        
NÚMERO ATELIÊ:  En. 053      OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC  20819A    
PROJETO:   Nv.B      DATA:    12/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison type F3 plan RDC   NÚMERO ATELIÊ:  4740 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20820    
PROJETO:   Nv.B      DATA:    12/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison type F4 RDC   NÚMERO ATELIÊ:  4741 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20821A    
PROJETO:   Nv.B      DATA:    12/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison type F5 RDC   NÚMERO ATELIÊ:  4742 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02477    
PROJETO:   N.Re      DATA:    10/12/1950     
DESCRIÇÃO:   Appartements B1-B1c, plan des deux niveaux des appartements  
NÚMERO ATELIÊ:  0.0.18ª      OBSERVAÇÕES:  Avec tableau des surfaces 
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FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 02479
PROJETO: N.Re DATA: 10/12/1950
DESCRIÇÃO: Appartements G2S et S2s, plan des niveaux avec tableau des surfaces
NÚMERO ATELIÊ: 0.0.14 OBSERVAÇÕES: Avec Aris et Wogenscky

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 20836
PROJETO: Nv.B DATA: 01/07/1953
DESCRIÇÃO: Coupe par les chambres à coucher (Hem Roubaix (2)) F5 et F6
NÚMERO ATELIÊ: 4760 OBSERVAÇÕES: Coincide com IFA PINGU/C/53
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20822A    
PROJETO:   Nv.B      DATA:    12/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe da maison à RDC types F2, F3, F4, F5         
NÚMERO ATELIÊ:  4743      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier  CÓDIGO ACERVO:  FLC 20823    
PROJETO:   Nv.B     DATA:    01/07/1953     
DESCRIÇÃO:   F2 plan RDC 2e proposition Ech. 1:50 (Hem Roubaix (2))      
NÚMERO ATELIÊ:  4755     OBSERVAÇÕES:  Coincide com IFA PINGU/C/53  

  
   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20818A    
PROJETO:   Nv.B      DATA:    12/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison à RDC type F2   NÚMERO ATELIÊ:  4739 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier  CÓDIGO ACERVO:  FLC 20834    
PROJETO:   Nv.B     DATA:    01/07/1953     
DESCRIÇÃO:   HI (2) F5 2 proposition (HEM Roubaix (2)) 
NÚMERO ATELIÊ:  4758     OBSERVAÇÕES:  Coincide com IFA PINGU/C/53  

  

FONTE:    Fondation Le Corbusier  CÓDIGO ACERVO:  FLC 20824    
PROJETO:   Nv.B     DATA:    01/07/1953     
DESCRIÇÃO:   F3 Plan RDC  2e proposition Ech. 1:50 (HEM Roubaix (2)) 
NÚMERO ATELIÊ:  4756     OBSERVAÇÕES:  Coincide com IFA PINGU/C/53  

  

FONTE:    Fondation Le Corbusier  CÓDIGO ACERVO:  FLC 20835    
PROJETO:   Nv.B     DATA:    01/07/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe par la salle de séjour + cuisine Ech. 1:100 (HEM Roubaix (2)) 
NÚMERO ATELIÊ:  4759     OBSERVAÇÕES:  Coincide com IFA PINGU/C/53  
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FONTE:    Fondation Le Corbusier  CÓDIGO ACERVO:  FLC 20825    
PROJETO:   Nv.B     DATA:    01/07/1953     
DESCRIÇÃO:   F4 plan RDC 2e proposition Ech. 1:50 (HEM Roubaix (2)) 
NÚMERO ATELIÊ:  4757     OBSERVAÇÕES:  Coincide com IFA PINGU/C/53  

  

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 164    
PROJETO:   MEAUX       DATA:    c.a. 1957     
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (chambre minimum)        
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  M3 4 189    
PROJETO:   MEAUX        DATA:    c.a. 1957    
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (schémas couleur salle à manger et escalier)   
NÚMERO ATELIÊ:  --         OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 191   
PROJETO:   MEAUX        DATA:    c.a. 1957    
DESCRIÇÃO:   Étude comparative 226x226x226 (chambres)     
NÚMERO ATELIÊ:  --         OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPER NV.B

GERMÁNSAMPER MEAUX

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29060    
PROJETO:   CHAND URBANISME   DATA:    18/04/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan général No. 5    NÚMERO ATELIÊ:  4318/n. 5 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29061    
PROJETO:   CHAND URBANISME   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Vallée d'érotion + capitol, hôtel, centre commercial         
NÚMERO ATELIÊ:  Plan général No. 4    OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29066    
PROJETO:   CHAND URBANISME   DATA:    17/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan général 4 inch = 1 mile  NÚMERO ATELIÊ:  No. 1 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30887    
PROJETO:   CHAND URBANISME   DATA:     08/06/1953    
DESCRIÇÃO:   Plan général     NÚMERO ATELIÊ:  n. 11     
OBSERVAÇÕES: The farming house must be conserved directly near (in contact) with the Capitol Area    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29062    
PROJETO:   CHAND URBANISME   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan général No. 2    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29051    
PROJETO:   CHAND URBANISME   DATA:    18/04/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan général No. 6. Étude comparative avec New Dehli     
NÚMERO ATELIÊ:  4319      OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPERCHAND URBANISME

INGRID 
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FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: --
PROJETO: CHAND URBANISME DATA: --
DESCRIÇÃO: Plan général No. 7 NÚMERO ATELIÊ: n. 7
OBSERVAÇÕES: --

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05277    
PROJETO:   CHAND URBANISME   DATA:    17/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan Lignes d'autobus Nº3  NÚMERO ATELIÊ:  4604 LA3 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05201    
PROJETO:   CHAND URBANISME   DATA:    17/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Etude Lignes d'autobus   NÚMERO ATELIÊ:  4604 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05286    
PROJETO:   CHAND URBANISME   DATA:    02/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Lignes d’autobus No. 4   NÚMERO ATELIÊ:  LA4 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29052    
PROJETO:   CHAND URBANISME   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan général     NÚMERO ATELIÊ:  No. 8 
OBSERVAÇÕES:  --    

GERMÁNSAMPER CHAND URBANISME

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05283    
PROJETO:   CHAND ARBORISATION   DATA:    30/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Grille de synthèse (vs, places, etc.)          
NÚMERO ATELIÊ:  4473 /A5      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05284    
PROJETO:   CHAND ARBORISATION   DATA:    03/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Retaing wall section    NÚMERO ATELIÊ:  4469/A4    
OBSERVAÇÕES:  V4 plan    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31146    
PROJETO:   CHAND ARBORISATION   DATA:    03/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Retaing wall section (profils)  NÚMERO ATELIÊ:  4469 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05983    
PROJETO:   CHAND ARBORISATION   DATA:    31/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Grille arborisation No. 3: Textes et croquis d'étude d'arborisation à Chandigarh  
NÚMERO ATELIÊ:  A3       OBSERVAÇÕES:  Feuille 1    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05983    
PROJETO:   CHAND ARBORISATION   DATA:    31/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Grille arborisation No. 3: Textes et croquis d'étude d'arborisation à Chandigarh   
NÚMERO ATELIÊ:  A3       OBSERVAÇÕES:  Feuille 2    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 05983    
PROJETO:   CHAND ARBORISATION    DATA:    31/07/1952    
DESCRIÇÃO:   Grille arborisation No. 3: Textes et croquis d'étude d'arborisation à Chandigarh  
NÚMERO ATELIÊ:  A3        OBSERVAÇÕES:  Feuille 3     

GERMÁNSAMPERCHAND ARBORISATIONCHAND ARBORISATION

INGRID 
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GERMÁNSAMPER CHAND ARBORISATION

GERMÁNSAMPER CHAND CITY CENTER

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 05983    
PROJETO:   CHAND ARBORISATION    DATA:    31/07/1952    
DESCRIÇÃO:   Grille arborisation No. 3: Textes et croquis d'étude d'arborisation à Chandigarh  
NÚMERO ATELIÊ:  A3        OBSERVAÇÕES:  Feuille 4     

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05429    
PROJETO:   CHAND CITY CENTER   DATA:    10/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan masse avec tableau sur les différents bâtiments    
NÚMERO ATELIÊ:  4611      OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05420    
PROJETO:   CHAND CITY CENTER   DATA:    10/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Centre commercial/plan schématique avec silhouettes (calque d'étude)    
NÚMERO ATELIÊ:  4566      OBSERVAÇÕES:  Non registrée au Livre Noir

   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05421    
PROJETO:   CHAND CITY CENTER   DATA:    10/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Centre commercial/plan schématique avec silhouettes       
NÚMERO ATELIÊ:  4567      OBSERVAÇÕES:  Non registrée au Livre Noir

   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05455    
PROJETO:   CHAND CITY CENTER   DATA:    19/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Dessin préliminaire pour une analyse du centre ville       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GERMÁNSAMPERCHAND CITY CENTER

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29142    
PROJETO:   CHAND CITY CENTER   DATA:    10/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan avec orientation avec tableau des bâtiments        
NÚMERO ATELIÊ:  4611      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier      CÓDIGO ACERVO:  FLC 05430 
PROJETO:   CHAND CITY CENTER      DATA:    19/02/1953 
DESCRIÇÃO:   Étapes de réalisation nomenclature de vente  NÚMERO ATELIÊ:  --    
OBSERVAÇÕES:  Dessin de base pour une analyse des différents éléments    

GERMÁNSAMPERCHAND CAPITOL

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05137    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    22/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Capitol profils     NÚMERO ATELIÊ:  C13 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05139    
PROJETO:   CHAND CAPTOL    DATA:    03/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan Capitol     NÚMERO ATELIÊ:  C17 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05150    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    05/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan Capitol     NÚMERO ATELIÊ:  4445 
OBSERVAÇÕES:  Coincide com FLC 05139    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05149    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    28/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan Capitol     NÚMERO ATELIÊ:  4445 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
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GERMÁNSAMPER CHAND CAPITOL

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05151    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    28/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan Capitol     NÚMERO ATELIÊ:  4445 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05152    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan capitol brouillon avec couleurs          
NÚMERO ATELIÊ:  4445      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05155    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    09/07/1953     
DESCRIÇÃO:   Montagnes artificielles   NÚMERO ATELIÊ:  4776     
OBSERVAÇÕES:  Sur fond 4445    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05141    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    25/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Capitol Ech. 1:1000    NÚMERO ATELIÊ:  4361/C 7 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05142    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    25/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Capitol Ech. 1:1000    NÚMERO ATELIÊ:  4361/C 10 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05144    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    25/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Capitol skyline No. 2   NÚMERO ATELIÊ:  4343 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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CHAND CAPITOL GERMÁNSAMPER

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05136    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    19/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Capitol plan brouillon   NÚMERO ATELIÊ:  C 12 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03731R    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    18/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Surfaces comparatifs [sic] des éléments du capitol d'après leur prix en LARKS   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05143    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    25/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan du capitol skyline coneccion [sic]          
NÚMERO ATELIÊ:  4361/C 9      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05135    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    16/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Esquisse plan     NÚMERO ATELIÊ:  C11 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05134    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    22/02/1952     
DESCRIÇÃO:         NÚMERO ATELIÊ:  C8 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 05140
PROJETO: CHAND CAPITOL DATA: 03/05/1951
DESCRIÇÃO: Skyline NÚMERO ATELIÊ: 4338/C 4
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
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GERMÁNSAMPER CHAND CAPITOL

GERMÁNSAMPER CHAND ASS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05122    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:         
DESCRIÇÃO:   Plan       NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 03015    
PROJETO:   CHAND ASS      DATA:    09/10/1951    
DESCRIÇÃO:   Plan accès et plusieures coupes  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02892    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Bureaux A, B et c (plan et coupes)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02894    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    13/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Assemblée générale, étude des surfaces         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02897    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plusieurs schémas accès, ventilation, soleil         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    
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GERMÁNSAMPERCHAND ASS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02990    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/09/1951     
DESCRIÇÃO:   3 façades     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02992    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    10/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan et coupe transversale          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02993    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    10/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan et coupe transversale          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02994    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    15/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Étude préliminaire des surfaces et volume nécessaire      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03016    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan et coupes     NÚMERO ATELIÊ:  4357 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03017    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    08/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Études préliminaires    NÚMERO ATELIÊ:  Brouillon pour 4357 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
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GERMÁNSAMPER CHAND ASS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03019    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Façade côté bureaux; façade latérale; façade entrée principale    
NÚMERO ATELIÊ:  4358      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03020    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Coupe explicative des éléments architecturaux        
NÚMERO ATELIÊ:  4359      OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03102    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Coupe explicative des éléments architecturaux        
NÚMERO ATELIÊ:  4359      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03103    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan et coupes     NÚMERO ATELIÊ:  4357 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03224    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    25/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Étude des surfaces    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03225    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    05/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Schéma de fonctionnement  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 889



GERMÁNSAMPERCHAND ASS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03226    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Plan et façades 2 étage   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03325R    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    s.d.     
DESCRIÇÃO:   Calculs surfaces couleurs   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03731B    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    22/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Étude des surfaces    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03731C    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    22/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Étude des surfaces    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03731A    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    23/09/1951     
DESCRIÇÃO:   "Assembly" calcul des surfaces  
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03731D    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    05/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Schéma de fonctionnement  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
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GERMÁNSAMPER CHAND ASS

GERMÁNSAMPER CHAND HAUTE COUR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03731E    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    05/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Schéma de fonctionnement  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04521A    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    18/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade postérieure 1 cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  4375     
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC 04521C    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:     18/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade sud-ouest (Ech. 1 cm/m façade postérieure)        
NÚMERO ATELIÊ:  4375       OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04556    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    19/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade latérale (nord-est)   NÚMERO ATELIÊ:  4378 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04521B    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    18/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade postérieure 1 cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  4375     
OBSERVAÇÕES:  --    
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GERMÁNSAMPERCHAND HAUTE COUR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04558    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    19/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade latérale (sud-ouest)  NÚMERO ATELIÊ:  4377 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04557A    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    02/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Dessin et croquis d'étude pan de verre sur balcon       
NÚMERO ATELIÊ:  4378      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04557B    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    02/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Dessin et croquis d'étude pan de verre sur balcon       
NÚMERO ATELIÊ:  4378      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04674    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    18/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade postérieure 1 cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  4375   
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04764    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    11/07/1953     
DESCRIÇÃO:   Ventilation naturelle petites courts coupe transversal      
NÚMERO ATELIÊ:  4777      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04765    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    11/07/1953     
DESCRIÇÃO:   Ventilation artificielle petites courts coupe transversal       
NÚMERO ATELIÊ:  4778      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO892



GERMÁNSAMPER CHAND HAUTE COUR

GERMÁNSAMPER CHAND RAJ BHAVAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05030    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    18/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade latérale (sud-ouest) Ech. 1 cm/m façade postérieure      
NÚMERO ATELIÊ:  4377      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05029    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    19/02/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade postérieure 1 cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  4375 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29038B    
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    15/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Retaining wall     NÚMERO ATELIÊ:  s.n.       
OBSERVAÇÕES:  LC Croquis avec mention à Samper    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04156A    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    18/09/1951   
DESCRIÇÃO:   Études des surfaces    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04354    
PROJETO:   CHAND RAJ BHAVAN   DATA:    04/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Schéma de fonctionemment  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04657A   
PROJETO:   CHAND HAUTE COUR   DATA:    02/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Dessin et croquis d'étude pan de verre sur balcon       
NÚMERO ATELIÊ:  s.n.       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 893



GERMÁNSAMPERCHAND MAIN OUVERTE

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05832    
PROJETO:   CHAND MAIN OUVERTE   DATA:    05/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Fosse de la considération, croquis coupe  
NÚMERO ATELIÊ:  LM4b      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05833    
PROJETO:   CHAND MAIN OUVERTE   DATA:    06/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Fosse de la considération, croquis plan  
NÚMERO ATELIÊ:  LM4c      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05835    
PROJETO:   CHAND MAIN OUVERTE   DATA:    06/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Croquis plan     NÚMERO ATELIÊ:  LM4c 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05864    
PROJETO:   CHAND MAIN OUVERTE   DATA:    05/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupes des gradins  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05865    
PROJETO:   CHAND MAIN OUVERTE   DATA:    05/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupes des gradins  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05831    
PROJETO:   CHAND MAIN OUVERTE   DATA:    08/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Fosse de la considération, croquis coupe         
NÚMERO ATELIÊ:  LM4a      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO894



GERMÁNSAMPER

GERMÁNSAMPER

CHAND MAIN OUVERTE

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05834    
PROJETO:   CHAND MAIN OUVERTE   DATA:    --   
DESCRIÇÃO:   Schéma coupes des gradins  NÚMERO ATELIÊ:  LM4c 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05830    
PROJETO:   CHAND MAIN OUVERTE   DATA:    --       
DESCRIÇÃO:   Schéma coupes des gradins  NÚMERO ATELIÊ:  LM4c 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02640    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    25/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe fondamental    NÚMERO ATELIÊ:  4463/n. 31 
OBSERVAÇÕES:  --    

CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02641    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    20/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan type    NÚMERO ATELIÊ:  n. 5 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02642    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    21/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Esquisse général de la grille pour le conditionnement       
NÚMERO ATELIÊ:  n. 6       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02643    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    20/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Schéma profil capitol   NÚMERO ATELIÊ:  n. 7 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 895



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02644    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    02/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Schéma façades longitudinales NÚMERO ATELIÊ:  n. 8 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02645    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    04/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Solution loggias LC (schéma plan)          
NÚMERO ATELIÊ:  n. 9       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 02646    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT    DATA:    18/01/1952    
DESCRIÇÃO:   Études ensoleillement NO et SE  NÚMERO ATELIÊ:   n. 10  
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02647    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    01/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Schéma façade longitudinale Ech. 1:200          
NÚMERO ATELIÊ:  n. 18      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02648    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    01/10/1952     
DESCRIÇÃO:   Bloc 2 coupe Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  n. 39 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02649    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    01/10/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe bloc 4 Ministre   NÚMERO ATELIÊ:  n. 40 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO896



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02650    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    03/10/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe bloc 4 entrée des Ministres          
NÚMERO ATELIÊ:  n. 41      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02651    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    12/11/1951     
DESCRIÇÃO:   Schémas plan et coupe LC  NÚMERO ATELIÊ:  n. 3 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02652    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    20/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Schémas modulation plan  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02654A    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    05/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade principale    NÚMERO ATELIÊ:  4468/s32 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02654B    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    05/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade principale    NÚMERO ATELIÊ:  4468 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02655    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    29/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan niveaux type    NÚMERO ATELIÊ:  4472/s33 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 897



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02656    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    07/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe par le cabinet du gouverneur         
NÚMERO ATELIÊ:  4497/n. 69     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02657    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    07/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe par le cabinet ministres          
NÚMERO ATELIÊ:  4498/n. 68     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02658    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    07/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale type           
NÚMERO ATELIÊ:  4499/n. 61     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC 02659    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:     07/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe hall d'entrée ministres          
NÚMERO ATELIÊ:  4500/n. 62     OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02660    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    07/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe double hauteur des pilotis        
NÚMERO ATELIÊ:  4501/n. 60     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02661    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 2     NÚMERO ATELIÊ:  4503/n. 58 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO898



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02662    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau type    NÚMERO ATELIÊ:  4504/n. 59 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02663    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    09/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade nord ouest    NÚMERO ATELIÊ:  4525/n. 64 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02665    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    18/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe des blocs 5 et bloc 6  NÚMERO ATELIÊ:  4602/n. 98 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02666    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    15/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe des blocs 5 et 6   NÚMERO ATELIÊ:  4618/n. 86 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02668    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    12/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau type    NÚMERO ATELIÊ:  4627 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 02664
PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 15/02/1953
DESCRIÇÃO: Coupe du bloc No. 1 NÚMERO ATELIÊ: 4601/n. 95 
OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 899



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02669    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    04/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1     NÚMERO ATELIÊ:  4629 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02670    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    05/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 2 (bloc de services)         
NÚMERO ATELIÊ:  4631      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02672    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    10/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe par le bloc des ministres        
NÚMERO ATELIÊ:  4633/n. 96     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02673    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    23/10/1952     
DESCRIÇÃO:   3e dessin salle des ministres coupe Ech. 1:50         
NÚMERO ATELIÊ:  n. 50      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02674    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    23/10/1952     
DESCRIÇÃO:   2e coupe par le hall d'entrée de la salle du gouverneur       
NÚMERO ATELIÊ:  n. 51      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02675    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    04/10/1952     
DESCRIÇÃO:   2e dessin blocs ministres, niveaux 2 et 6         
NÚMERO ATELIÊ:  n. 55      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO900



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02676    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    05/10/1952     
DESCRIÇÃO:   2e dessin blocs ministres, niveau 8          
NÚMERO ATELIÊ:  n. 56      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02677    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Recherche pour la trame de la façade du bloc des ministres     
NÚMERO ATELIÊ:  n. 70      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02678    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    10/??/53      
DESCRIÇÃO:   Tracé régulateur de la façade, fonde sur le carré       
NÚMERO ATELIÊ:  n. 79      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02679    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    15/01/1953     
DESCRIÇÃO:   8e coupe par les salles des ministres         
NÚMERO ATELIÊ:  n. 81      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02680    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    23/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe et façades salle des ministres 
NÚMERO ATELIÊ:  n. 82      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02681    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    12/03/1953     
DESCRIÇÃO:   7e dessin du bureau des ministres (façade intérieure rue)        
NÚMERO ATELIÊ:  n. 83      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 901



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02682    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    15/03/1953     
DESCRIÇÃO:   7e coupe du bureau des ministres (type M1)        
NÚMERO ATELIÊ:  n. 84      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02683    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    04/10/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe blocs 5 et 6    NÚMERO ATELIÊ:  n. 42 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02684    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    11/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe par la partie sur pilotis en double hauteur Ech. 1:100 
OBSERVAÇÕES:   "à côté de l'entrée ministres"  NÚMERO ATELIÊ:  4634/n. 97   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02690    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Recherche pour la trame de la façade des ministres, feuille No. 6   
NÚMERO ATELIÊ:  n. 71      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02691    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Recherche pour la trame de la façade des ministres, feuille No. 10    
NÚMERO ATELIÊ:  n. 72      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02692    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Recherche pour la trame de la façade des ministres, feuille No. 13     
NÚMERO ATELIÊ:  n. 73      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO902



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02695    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Schéma trame de la façade des ministres, entre A, B, C et D      
NÚMERO ATELIÊ:  n. 76      OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02696    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    12/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Trame de la façade des ministres, entre A, B, C et D        
NÚMERO ATELIÊ:  n. 77      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02697    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    13/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Trame de la façade des ministres D          
NÚMERO ATELIÊ:  n. 78      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:     Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02698    
PROJETO:    CHAND SECRETARIAT   DATA:    05/01/1953     
DESCRIÇÃO:    Perspective façade    NÚMERO ATELIÊ:  n. 80 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 02693
PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 12/01/1953
DESCRIÇÃO: Recherche pour la trame de la façade des ministres, feuille No. 15
NÚMERO ATELIÊ: n. 74 OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 02694
PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 07/01/1953
DESCRIÇÃO: Trame de la façade des ministres, dessin No. 8
NÚMERO ATELIÊ: n. 75 OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 903



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02699    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    18/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe sur le bloc 5 montrant la nette séparation des loggias     
NÚMERO ATELIÊ:  n. 89      OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02700    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    19/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade nord-ouest (microfilmes entre A, B, C et D)        
NÚMERO ATELIÊ:  n. 90      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 02701    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT    DATA:    19/02/1953    
DESCRIÇÃO:   Façade principal montrant la modification des blocs 5 et 6      
OBSERVAÇÕES:  Prolongation des brise-soleil   NÚMERO ATELIÊ:  n. 87  

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02705    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    09/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Schémas conditionnement climatique          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02706    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan des niveaux impairs, au dessus des ministres        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02709    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    04/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade nord est (pignon avec colline artificielle)   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO904



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02710    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    04/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Pignon      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02715    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    01/10/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe [longitudinale] sur le toit terrasse         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02724    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    15/10/1953     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan et coupe volume toit          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02727    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    22/10/1953     
DESCRIÇÃO:   Terrasse partie des ministres (schéma plan et perspective)     
NÚMERO ATELIÊ:   --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02713    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe (“sección”)    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02722    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma plan et coupe Ech. 1:200          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 905



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02729    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    02/10/1953     
DESCRIÇÃO:   Club 2e solution (façade latérale)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02730    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    04/10/1953     
DESCRIÇÃO:   Club-terrasse     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02734    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Perspective club    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02735    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    15/10/1953     
DESCRIÇÃO:   Perspective avec légende "non!"            
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02736    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    18/10/1953     
DESCRIÇÃO:   Croquis [plan escaliers] LC  NÚMERO ATELIÊ:   -- 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02777C    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    31/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Schéma "ascenseurs secrétariat"          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO906



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02777C    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    31/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Schéma "ascenseurs secrétariat"          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:        Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 02785    
PROJETO:       CHAND SECRETARIAT    DATA:    21/04/1953    
DESCRIÇÃO:   Aide mémoire bordereau graphique  NÚMERO ATELIÊ:  4671/4612 
OBSERVAÇÕES:  --     

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02786    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    08/07/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan de terrasse et de la silhouette (club) plan provisoire        
NÚMERO ATELIÊ:  4783      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02788    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    16/07/1953     
DESCRIÇÃO:   Étude provisoire toit terrasse  NÚMERO ATELIÊ:  4788 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02797    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    29/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Croquis Alaska     NÚMERO ATELIÊ:  4649 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 02787
PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 16/07/1953
DESCRIÇÃO: Plan de terrasse et de la silhouette (club) plan provisoire
NÚMERO ATELIÊ: 4787 OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 907



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02806    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    01/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Silhouette pignon avec détail loggia          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02807    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    05/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Cercles      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02808    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    05/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Cercles dans la coupe du corridor          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02812    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Schéma pignon avec cercles  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02813    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Ligne directrice pour une armature          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02814    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    09/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Schéma façade rampes avec des cercles   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO908



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02816    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe des escaliers et paliers         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02817    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    21/09/1953     
DESCRIÇÃO:   Club à la terrasse, premier dessin Ech. 1:50         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02819    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    21/09/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe club à la terrasse   NÚMERO ATELIÊ:  --   
OBSERVAÇÕES:  Faite pour essayer l'hauteur des trois mètres sous les pilotis    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02820    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Autre coupe transversale par le club           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02821    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Autre coupe transversale par le club          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02822    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Autre coupe transversale par le club           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 909



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02826    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    15/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Façades ouest et est   NÚMERO ATELIÊ:  4647/n. 108 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02827    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    25/10/1952 et 25/40/1953  
DESCRIÇÃO:   4e coupe de la salle des ministre           
NÚMERO ATELIÊ:  n. 52      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02831    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    21/09/1953     
DESCRIÇÃO:   Club de la terrasse Ech. 1:50 (plan du rez-de-chaussée) 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02832    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    23/09/1953     
DESCRIÇÃO:   Club rez-de-chaussée au niveau de la plateforme        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02839    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    24/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan de terrasse    NÚMERO ATELIÊ:  4648 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02841    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    11/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe par la partie sur pilotis en double hauteur Ech. 1:100    
NÚMERO ATELIÊ:  4634      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO910



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02842    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    09/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan type circulations verticaux        
NÚMERO ATELIÊ:  4513      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02843    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    11/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe sur le bloc ministres  NÚMERO ATELIÊ:  4633 /n. 96 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02844    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    24/12/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan type circulations verticaux         
NÚMERO ATELIÊ:  4513/n. 46     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02845    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    03/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Bureau de ministre type II  NÚMERO ATELIÊ:  4652/n. 102 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02854    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    11/12/1951     
DESCRIÇÃO:   Plusieurs schémas plan et coupe          
NÚMERO ATELIÊ:  n. 4        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 02847
PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 25/02/1953
DESCRIÇÃO: Secrétariat plan Ech. 1:50 niveaux 2 et 6
NÚMERO ATELIÊ: 4615/ n. 104 OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 911



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02855    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1     NÚMERO ATELIÊ:  4502/n. 57 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02856    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    18/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Ensoleillement     NÚMERO ATELIÊ:  4368/n. 11 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02857    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    26/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe montrant la structure des blocs 5 et 6        
NÚMERO ATELIÊ:  4618/n. 99     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02860    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    08/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Niveaux 4 et 8     NÚMERO ATELIÊ:  4511/n. 66 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02861    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    08/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Niveaux 2 et 6     NÚMERO ATELIÊ:  4512/n. 67 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02862    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    10/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Application divers types de bureaux        
NÚMERO ATELIÊ:  4517      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO912



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02863    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    15/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Bloc des ministres niveau 8  NÚMERO ATELIÊ:  4600 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02864    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    23/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade des ministres   NÚMERO ATELIÊ:  4612      
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02865    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    30/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupes Ech. 1:20    NÚMERO ATELIÊ:  4646/n. 105 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02866    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    05/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan bloc du ministre niveau 8  NÚMERO ATELIÊ:  4667/n. 110    
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 02867
PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 06/05/1953
DESCRIÇÃO: Secrétariat plan bloc du ministre niveaux 2 et 6
NÚMERO ATELIÊ: 4668/n. 111 OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 02868
PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 18/05/1953
DESCRIÇÃO: Secrétariat plan bloc des ministres niveaux impairs
NÚMERO ATELIÊ: 4693/n. 112 OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 913



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02869    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Détail façade nord ouest   NÚMERO ATELIÊ:  4523/n. 65 
OBSERVAÇÕES:  Dessiné par Peña, verifié par Samper   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02884    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade bloc des ministres  NÚMERO ATELIÊ:  4523/n. 14 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03283    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    27/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Schéma façades en jaune  NÚMERO ATELIÊ:  n. 22 Bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation  Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03284    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    27/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Schéma façade    NÚMERO ATELIÊ:  n. 22  
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02883    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    18/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Façades latérales («�pas encore la solution définitive�»)       
NÚMERO ATELIÊ:  4647      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 02885
PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 18/05/1953
DESCRIÇÃO: Secrétariat plan bloc des ministres niveaux impairs
NÚMERO ATELIÊ: 4693 OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO914



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03285    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    20/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Détail plan noyau de circulations   
NÚMERO ATELIÊ:  n. 19      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03286    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    26/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe par le bloc des ministres Ech. 1:100         
NÚMERO ATELIÊ:  n. 23      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03289    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    09/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan de l’étage courante [sic]  NÚMERO ATELIÊ:  4361/n. 26 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03290    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    13/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan bloc des ministres   NÚMERO ATELIÊ:  4359/n. 27 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03291    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    13/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Détail façade     NÚMERO ATELIÊ:  4352/n. 28 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03292    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    23/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Ministres (schéma plan couleurs)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 915



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03293    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    20/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Schéma façade frontale et pignon avec couleurs        
NÚMERO ATELIÊ:  n. 20      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03294    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    13/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Salles des ministres coupe Ech. 1:50   
NÚMERO ATELIÊ:  n. 47      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03295    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    13/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade sud est    NÚMERO ATELIÊ:  n. 48 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03296    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    13/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Deuxième coupe par la salle des ministres        
NÚMERO ATELIÊ:  4363/n. 49     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03297    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    10/10/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1 esquisse no 1  NÚMERO ATELIÊ:  n. 34 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03298    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    17/10/1952     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2      NÚMERO ATELIÊ:  n. 37 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO916



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03299    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    16/10/1952     
DESCRIÇÃO:   Secrétariat niveau 1 (plan)  NÚMERO ATELIÊ:  n. 36 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03301    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    01/10/1953     
DESCRIÇÃO:   1er dessin Ech. 1:50 du plan des ministres         
NÚMERO ATELIÊ:  n. 53      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03302    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    02/10/1952     
DESCRIÇÃO:   1er dessin Ech. 1:50 du plan des ministres niveaux 2 et 6      
NÚMERO ATELIÊ:  n. 54      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03304    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    24/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan couleurs   NÚMERO ATELIÊ:  n. 13 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03300    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    10/10/1952     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 sous-sol esquisse No. 2   
NÚMERO ATELIÊ:  n. 35      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 03303
PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 23/01/1952
DESCRIÇÃO: Façade et plan NÚMERO ATELIÊ: n. 12
OBSERVAÇÕES: « on a placé dans cet [sic] plan les rampes type Centrosoyus) »

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 917



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03305    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    22/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Plans type dans la partie des Ministres         
NÚMERO ATELIÊ:  n. 12 bis      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03306    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    24/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan couleurs   NÚMERO ATELIÊ:  n. 14 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03307    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    25/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan et façade couleurs           
NÚMERO ATELIÊ:  n. 15      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03308    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    29/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe façade et détail ensoleillement          
NÚMERO ATELIÊ:  n. 16      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03310    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    13/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Perspective façade sud   NÚMERO ATELIÊ:  4364/n. 29 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03311    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    29/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Éléments architecturaux pour l'arrêt du soleil        
NÚMERO ATELIÊ:  n. 17      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO918



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03312    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    10/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Étude d'afectation de l´hauteur des façades       
NÚMERO ATELIÊ:  n. 30      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03313    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    03/10/1953     
DESCRIÇÃO:   Étude du hall d'entrée   NÚMERO ATELIÊ:  n. 36 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03314    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    03/10/1953     
DESCRIÇÃO:   Schéma détail plan    NÚMERO ATELIÊ:  n. 36 C 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03315    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    03/10/1953     
DESCRIÇÃO:   Schéma détail plan (entrée ministres sous les blocs 5 et 6)      
NÚMERO ATELIÊ:  n. 36B      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03316    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    02/10/1952     
DESCRIÇÃO:   Solution 1, bloc type des circulations verticales       
NÚMERO ATELIÊ:  n. 43      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03317    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    07/10/1952     
DESCRIÇÃO:   Solution 2, bloc type des circulations verticales       
NÚMERO ATELIÊ:  n. 44      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 919



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03318    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    02/10/1952     
DESCRIÇÃO:   Solution 3, bloc type des circulations verticales       
NÚMERO ATELIÊ:  n. 45      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03319    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    23/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Étude des inclinations des rampes          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03320    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    29/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade      NÚMERO ATELIÊ:  4352 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03330    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma plan circulations no. 2 et 6          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03339    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma plan club et toit bloc des ministres         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03344    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma plan club et toit bloc des ministres         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO920



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03345    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma plan club niveau 2           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03349    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma plan circulations no. 4 et 8          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03350    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Petits croquis  "ventilation, soleil, jardin, intimité"        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03355    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Détail perspective façade   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03356    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Dessin pour la façade postérieure          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03358    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schémas ensoleillement façades NO y SE (sur la coupe transversale)    
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 921



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03374    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    16/07/1953     
DESCRIÇÃO:   Portiques du coupe principal du bâtiment (1, 2, 3, 5 et 6)    
NÚMERO ATELIÊ:  4789      OBSERVAÇÕES:  Réponse au fez    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03381    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Dépôt (détail canal)    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03388    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    23/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade des ministres   NÚMERO ATELIÊ:  4612      
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03389    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    15/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Bloc ministres niveau 8   NÚMERO ATELIÊ:  4600 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03390    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    15/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Bloc ministres niveau 8   NÚMERO ATELIÊ:  4600 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03391    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    27/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe montrant la structure des blocs 5 et 6        
NÚMERO ATELIÊ:  4618      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO922



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03392    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    07/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Secrétariat  coupe par le bloc 2 aile sud- ouest        
NÚMERO ATELIÊ:  4499/n. 61      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03394    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    15/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade ouest et est (façades latérales)          
NÚMERO ATELIÊ:  4647      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03395    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    25/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:50 niveau 2 et 6           
NÚMERO ATELIÊ:  4615      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03396    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    18/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe des blocs 5 et 6   NÚMERO ATELIÊ:  4602 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 03393A
PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 18/02/1953
DESCRIÇÃO: Coupe des blocs 5 et 6 NÚMERO ATELIÊ: 4602
OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 03393B
PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 18/02/1953
DESCRIÇÃO: Coupe des blocs 5 et 6 NÚMERO ATELIÊ: 4602/n. 98
OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 923



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03399    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    27/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe montrant la structure des blocs 5 et 6        
NÚMERO ATELIÊ:  4618      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03400    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    15/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Bloc ministres niveau 8   NÚMERO ATELIÊ:  4600 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03401    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    23/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Secrétariat façade des ministres           
NÚMERO ATELIÊ:  4612      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03404    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    12/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau type    NÚMERO ATELIÊ:  4627 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03405    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    24/12/1952     
DESCRIÇÃO:   Secrétariat plan type circulations verticaux         
NÚMERO ATELIÊ:  4513      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 03397

PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 15/02/1953

DESCRIÇÃO: Secrétariat coupe du bloc No. 1 NÚMERO ATELIÊ: 4601

OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO924



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03406    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1     NÚMERO ATELIÊ:  4502 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03407    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 2     NÚMERO ATELIÊ:  4503 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03408    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    07/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe double hauteur des pilotis         
NÚMERO ATELIÊ:  4501      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03409    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    09/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade nord-ouest    NÚMERO ATELIÊ:  4525 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03410    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    07/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe par le cabinet du gouverneur         
NÚMERO ATELIÊ:  4497      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03429    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    23/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade des ministres   NÚMERO ATELIÊ:  4612      
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 925



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03430    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    10/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Application divers types de bureaux         
NÚMERO ATELIÊ:  4517      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03431    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    27/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Niveaux 4 et 8     NÚMERO ATELIÊ:  4511 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03432    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Secrétariat plan niveau type (voir le plan 4506)        
NÚMERO ATELIÊ:  4504      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03433    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    05/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Façade principale    NÚMERO ATELIÊ:  4468 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03434    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    07/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe par le cabinet ministres  NÚMERO ATELIÊ:  4498     
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03435    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    25/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe fondamentale   NÚMERO ATELIÊ:  4463 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO926



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03436    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    18/01/1952     
DESCRIÇÃO:   Ensoleillement     NÚMERO ATELIÊ:  4368 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03437    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    05/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau 2 (bloc de services)   
NÚMERO ATELIÊ:  4631      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03439    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    21/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Aide mémoire bordereau graphique          
NÚMERO ATELIÊ:  4671      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03448    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Secrétariat plan niveau type  NÚMERO ATELIÊ:  4504 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03449    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1     NÚMERO ATELIÊ:  4502 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 03447
PROJETO: CHAND SECRETARIAT DATA: 15/02/1953
DESCRIÇÃO: Coupe du bloc No. 1 NÚMERO ATELIÊ: 4601
OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 927



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03450    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    07/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Coupe hall d'entrée ministres  NÚMERO ATELIÊ:  4500      
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03451    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    08/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Niveaux 2 et 6     NÚMERO ATELIÊ:  4512 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03506    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    05/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan bloc ministre niveau 8          
NÚMERO ATELIÊ:  4667      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03507    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    18/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan bloc des ministres niveaux impairs          
NÚMERO ATELIÊ:  4693      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03509    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    05/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan du bloc ministre niveau 8          
NÚMERO ATELIÊ:  4667      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03513    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    27/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe montrant la structure des blocs 5 et 6        
NÚMERO ATELIÊ:  4618      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO928



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03537    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Portiques du coupe principal du bâtiment (1, 2, 3, 5 et 6)     
OBSERVAÇÕES:  Variation de colonnade, voir feuille d'ingénieur Chandigarh (coupe)    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03538    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    15/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Bloc ministres niveau 8   NÚMERO ATELIÊ:  4600 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03540    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    30/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupes Ech. 1:20    NÚMERO ATELIÊ:  4646/n. 105 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03763    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    29/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Escalier ministres (perspective) NÚMERO ATELIÊ:  n. 187 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03764    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    29/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Escalier ministres (perspective) NÚMERO ATELIÊ:  n. 184 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03766    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    29/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Escalier ministres (perspective) NÚMERO ATELIÊ:  n. 181 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 929



GERMÁNSAMPERCHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05290    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    02/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Bloc nord est niveau 2, partie sous pilotis (plan)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05292    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    02/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Étude éléments structuraux poteaux          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05302    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    26/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan du bloc de ministres   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation  Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05303    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    26/05/1952     
DESCRIÇÃO:   Plan du bloc de ministres   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05307    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    06/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan du bloc du ministre niveaux 2 et 6        
NÚMERO ATELIÊ:  4668      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06033    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    25/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade sud-est modifications  NÚMERO ATELIÊ:  n. 91 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO930



GERMÁNSAMPER CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29120A    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    28/10/1953     
DESCRIÇÃO:   Balcon du gouverneur; plombage du pilier         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29120B    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    08/09/1953     
DESCRIÇÃO:   Perspective club    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29120C    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    28/10/1953     
DESCRIÇÃO:   Notes sur le balcon de la façade principale         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02710    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    04/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade Nord-ouest avec silhouette de référence        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03294    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    13/06/1952     
DESCRIÇÃO:   Salle des Ministres coupe Ech. 1:50          
NÚMERO ATELIÊ:  n. 47      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30863    
PROJETO:   CHAND SECRETARIAT   DATA:    12/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade partiel du bloc 5 montrant l'application du pan de béton Ech. 1:50    
NÚMERO ATELIÊ:  n. 88      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 931



GERMÁNSAMPERLC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-347
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (situación de la habitación)
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-1) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-348
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (situación del trabajo)
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-2) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-349
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (cultivar el cuerpo y el espíritu)
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-3) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-350
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (circulaciones) NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-4) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-358
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre cívique (actividades espirituales) NÚMERO ATELIÊ: 4212 (121-3) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-363
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique première étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4212 (181-4) OBSERVAÇÕES: Brouillon

INGRID 
QUINTANA GUERRERO932



GERMÁNSAMPER LC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-359

PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950

DESCRIÇÃO: Plan régional première étape de réalisation

NÚMERO ATELIÊ: 4209 (181-1) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-360

PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950

DESCRIÇÃO: Plan métropolitain première étape de réalisation

NÚMERO ATELIÊ: 4210 (181-2) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-361

PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950

DESCRIÇÃO: Plan métropolitain deuxième étape

NÚMERO ATELIÊ: 4210 (182-2) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-362

PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950

DESCRIÇÃO: Plan urbain étapes de réalisation NÚMERO ATELIÊ: (181-3)

OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-364

PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950

DESCRIÇÃO: Plan urbain deuxième étape de réalisation

NÚMERO ATELIÊ: (182-3) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-367

PROJETO: LC BOG DATA: 04/05/??

DESCRIÇÃO: Croquis “Unités de Quartier” Circulation

NÚMERO ATELIÊ: (131-4) OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GERMÁNSAMPERLC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-368
PROJETO: LC BOG DATA: 04/05/??
DESCRIÇÃO: Croquis “Unités de Quartier” Cultiver le corps et l’esprit
NÚMERO ATELIÊ: (131-3) OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-369
PROJETO: LC BOG DATA: 04/05/??
DESCRIÇÃO: Croquis “Unités de Quartier” Habitation NÚMERO ATELIÊ: (131-1) 
OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-370
PROJETO: LC BOG DATA: 04/05/??
DESCRIÇÃO: “Unités de Quartier” Habitation ravitaillement
OBSERVAÇÕES: Note de Samper pour Valencia NÚMERO ATELIÊ: (131-2)

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-371
PROJETO: LC BOG DATA: 04/05/??
DESCRIÇÃO: “Unités de Quartier” Circulation NÚMERO ATELIÊ: (136-4)
OBSERVAÇÕES: Avec note de Le Corbusier

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-373
PROJETO: LC BOG DATA: 04/05/??
DESCRIÇÃO: Croquis “Noyaux Centre du quartier” Cultiver le corps et l’esprit
NÚMERO ATELIÊ: (132-3) OBSERVAÇÕES: Avec notes de Le Corbusier

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-374
PROJETO: LC BOG DATA: 04/05/??
DESCRIÇÃO: Croquis “Unités de Quartier” Habitación actual
OBSERVAÇÕES: Avec notes de Le Corbusier NÚMERO ATELIÊ: (132-1)

INGRID 
QUINTANA GUERRERO934



GERMÁNSAMPER LC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-376
PROJETO: LC BOG DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Croquis V2 Trans NÚMERO ATELIÊ: (134-4) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour 4229

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-417
PROJETO: LC BOG DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Croquis "Capacité de la ville avec ses limites naturels [sic]"
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4223 (121-divers) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4009

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-418
PROJETO: LC BOG DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Analyse demonstrative de la concentration autour de l'axe est-ouest
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4225 (112-divers) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4007

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-419
PROJETO: LC BOG DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Densité Croquis “Situación actual”
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4226 (111-divers) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4007

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-420
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités proposition
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4224 (113 divers) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4008

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-401
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique trabajo NÚMERO ATELIÊ: 4212 (121-2) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GERMÁNSAMPERLC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-422
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan régional définitif (habitación rural)
NÚMERO ATELIÊ: 4209 OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-343/46

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-423
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain NÚMERO ATELIÊ: 4210
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-347/350

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-424
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan Urbain Habitation NÚMERO ATELIÊ: 4211
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-351/55

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-425
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre Civique Habitation NÚMERO ATELIÊ: 4212
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-356/57 

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-426
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Unité de quartier aplicación a Bogotá NÚMERO ATELIÊ: 4221
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-427
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Théorie “Unité de Quartier” NÚMERO ATELIÊ: 4222 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

INGRID 
QUINTANA GUERRERO936



GERMÁNSAMPER LC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-428
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités estudio capacidad máxima
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4223 (121) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4009

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-429
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités proposition NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4224 (113)
OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4008

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-431
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités situación actual NÚMERO ATELIÊ: 4226
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour (113); FLC H3-4-419

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-432
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Circulations V2 Av Jiménez et Av Cundinamarca
NÚMERO ATELIÊ: 4227 OBSERVAÇÕES: Brouillon pour (133-4)

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-433
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Circulations V3-V4-V5 NÚMERO ATELIÊ: 4228
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour (135-4)

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-434
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Circulations V2 Carrera 10 y 14 NÚMERO ATELIÊ: 4229 (134-4)
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-376

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 937



GERMÁNSAMPERLC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-439
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique NÚMERO ATELIÊ: 4212
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-356/58

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-377
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Circulations V2 Av Jiménez et Av Cundinamarca
NÚMERO ATELIÊ: (133-4) OBSERVAÇÕES: Brouillon pour 4227 

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-375
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Circulations V3-V4-V5 NÚMERO ATELIÊ: (135-4)
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour 4228 

FONTE: Acervo particular Reinaldo Valencia CÓDIGO ACERVO: s.c.
PROJETO: LC BOG DATA: 20/06/1950
DESCRIÇÃO: Circulations v3-v4-v5 NÚMERO ATELIÊ: 4228 (135-4)
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO938



GUILLERMOJULLIAN



GUILLERMOJULLIAN

GUILLERMOJULLIAN

CHAND ASS

CHAND AUDIOVISUEL

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03113    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/02/1960     
DESCRIÇÃO:   Panneaux acoustiques sur la face intérieure du PH        
NÚMERO ATELIÊ:  5636      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03119    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    24/07/1959     
DESCRIÇÃO:   Typical details of ladies galleries in central block.       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03733    
PROJETO:   CHAND ASS     DATA:    25/01/1960     
DESCRIÇÃO:   Escalier Pommier    NÚMERO ATELIÊ:  --     
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04812    
PROJETO:   CHAND AUDIOVISUEL   DATA:    28/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Croquis en plan et coupe du centre audiovisuel        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04813    
PROJETO:   CHAND AUDIOVISUEL   DATA:    28/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale du bâtiment, étude de la structure      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO940



GUILLERMOJULLIAN CHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04881A    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    17/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Plans Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  5632 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04881B    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    17/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Plans Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  5632 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04882    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupes Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  5635 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04913    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    17/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Façades Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  5634 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04952    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan 1     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04953    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan 1 bis    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 941



GUILLERMOJULLIANCHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04954    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan 2     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04955    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan 2 bis Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04956    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan 3 Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04957    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan 3 bis Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04980    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Capitol Urbanisme avec Knwoledge Museum        
NÚMERO ATELIÊ:  5648      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 04980 VERSO
PROJETO: MK CHAND DATA: 21/10/1959
DESCRIÇÃO: Capitol Urbanisme avec Knwoledge Museum
NÚMERO ATELIÊ: 5648 OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO942



GUILLERMOJULLIAN CHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05086    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    28/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma 1 modification d'arrivée des autos (a)        
NÚMERO ATELIÊ:  AT a/      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05087    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    01/02/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma 1 modification d'arrivée des autos  
NÚMERO ATELIÊ:  a/bis      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05088    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    01/02/1960     
DESCRIÇÃO:   Schémas 2 et 3, modifications salle de l’État, réceptions, vestiaire et toiture 
NÚMERO ATELIÊ:  c/ - b/      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28244    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    28/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Vue axonometrique    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28251    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    17/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Niveaux plans Ech.1:50   NÚMERO ATELIÊ:  5632 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28250    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Niveau terrasse Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 943



GUILLERMOJULLIANCHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28254    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma transversal Ech. 1:200 NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28255    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma pignon Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28256    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma pignon Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28257    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma pignon Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28252    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    17/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Façades Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5633 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 28258
PROJETO: MK CHAND DATA: 17/10/1959
DESCRIÇÃO: Schéma de l'autre pignon Ech. 1:200
NÚMERO ATELIÊ: -- OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO944



GUILLERMOJULLIAN CHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28259    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma de l'autre pignon Ech. 1:200         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28260    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12-17/10/59     
DESCRIÇÃO:   Schéma de l'autre pignon Ech. 1:200         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28261    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    16/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma Niveau 1    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28262    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    16/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma Niveau 1 bis   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28264    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    22/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Diagramme circulation voitures   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28265    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    22/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma circulation voitures  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 945



GUILLERMOJULLIANCHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28267    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    10/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma Niveau 2    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28268    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    10/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma Niveau 2 bis   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28269    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    10/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma Niveau 3    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28271    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    20/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupe rampe avec niveau extérieur          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28272    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12-17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma pignon    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28273    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    22/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma circulation voitures  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO946



GUILLERMOJULLIAN CHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28276    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12-17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28277    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12-17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 1:200 NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28278    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12-17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 1:200 NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28279    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan Niveau 1 bis  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28287    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Petits schémas perspectives et plan implantation        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28288    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    24/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Petits schémas perspectives et plan implantation        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 947



GUILLERMOJULLIANCHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28289    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    22/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma voitures    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28290    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    24/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Petits schémas perspectives et plan implantation        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28291    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    22/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan de masses   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28292    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    22/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma circulations   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28293    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    22/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan de masses avec circulations        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28294    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan Niveau 1 bis  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO948



GUILLERMOJULLIAN CHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28295    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupe laboratoire  Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28296    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupe laboratoire Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28297    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    24/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan de masses avec circulations        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28298    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    28/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28300    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan de masses avec circulations        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28302    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan de masses avec circulations        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 949



GUILLERMOJULLIANCHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28305    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    05/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma niveau 3    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28307    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma niveau 2    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28309    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan niveau 2 bis   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28310    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan niveau 3   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28311    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan niveau 3 bis   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28313    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    05/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma niveau 1    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO950



GUILLERMOJULLIAN CHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28314    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Plusieurs plans schémas   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28317    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    26/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plans     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28318    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    26/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Croquis "étude de l'entrée"  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28319    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    07/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Urbanisme 1     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28320    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    10/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan niveau 3 bis   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28322    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12-17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   3 Schémas plan    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 951



GUILLERMOJULLIANCHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28323    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    01/10/1959     
DESCRIÇÃO:   4 Schémas plan couleur   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28326    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12-17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schémas N1     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28327    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12-17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schémas N3     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28328    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12-17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schémas N3 bis    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28329    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12-17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schémas N2     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28330    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12-17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schémas plans couleurs   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO952



GUILLERMOJULLIAN CHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28333    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    19/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupes Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28337    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    19/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Croquis en plan de cinq étages  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28339    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    12-17/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schémas deux élévations   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28340    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    20/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Vue axonométrique depuis le sud          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28341    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    20/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Brouillon plan de masses   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28342    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    20/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma façade Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 953



GUILLERMOJULLIANCHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28343    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28344    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma escaliers couleur  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28345    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    21/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma escaliers couleur   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28346    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    07/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Urbanisme (schéma circulations)           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28347    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    20/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Vue axonométrique schéma depuis le sud        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28348A    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    04/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Calculs portes     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO954



GUILLERMOJULLIAN CHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28348B    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    08/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Calculs portes     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28348C    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    04/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe avec calculs pour les rampes        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28348D    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    08/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Calculs portes (avec schéma plan)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28348E    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    08/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe avec calculs pour les rampes        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28349C    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    27/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Deus coupes transversales et deux perspectives intérieures     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28349D    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    06/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe avec calculs pour les rampes        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 955



GUILLERMOJULLIANCHAND MK

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28352    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    05/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma deux coupes longitudinales avec calculs pour les rampes     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05048    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    28/01/1959     
DESCRIÇÃO:   Niveaux, croquis divers Ech. 1:200          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05049    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    28/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Coupes transversales, longitudinales et sur les rampes, Ech. 1:200     
NÚMERO ATELIÊ:  5635      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28292    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    22/05/1960     
DESCRIÇÃO:   N1+1 bis, Croquis d'étude circulations          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28312    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    03/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Croquis en plan des niveaux  1, 1 bis, 2, 2 bis        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28316    
PROJETO:   MK CHAND     DATA:    26/11/1959     
DESCRIÇÃO:   Croquis d'études en plan   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO956



GUILLERMOJULLIAN SB

GUILLERMOJULLIAN CHAND PTT 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00111    
PROJETO:   SB       DATA:    30/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00112    
PROJETO:   SB       DATA:    30/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05354    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    25/02/1960     
DESCRIÇÃO:   Unité structurale Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5637 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05359A    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    25/02/1960     
DESCRIÇÃO:   Unité structurale Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5637 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05359B    
PROJETO:   CHAND PTT BUILDING   DATA:    25/02/1960     
DESCRIÇÃO:   Unité structurale Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  5637 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 957



GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00112    
PROJETO:   SB       DATA:    30/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00115A    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "1b"           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00116A    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "7b"           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00117    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "5b"           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00118A    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "1" NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00119    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "5" NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

SB

INGRID 
QUINTANA GUERRERO958



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00124    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "13"           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:     

GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00121    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "9" NÚMERO ATELIÊ:  5678 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00122    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "9" NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00123    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "11"           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00125    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "15"           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00126    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "17"           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

SB

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 959



SB GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00127    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "19"           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00128    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "21"           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00129    
PROJETO:   SB       DATA:    1-15/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "3" NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00133    
PROJETO:   SB       DATA:    22/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "3" NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00134    
PROJETO:   SB       DATA:    28/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "1b"           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00135    
PROJETO:   SB       DATA:    22/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "1b” Ech. 1 cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO960



FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 00137
PROJETO: SB DATA: 26/07/1960
DESCRIÇÃO: Schéma coupe transversale “3” axe nord
NÚMERO ATELIÊ: - OBSERVAÇÕES: --

SBGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00138    
PROJETO:   SB       DATA:    22/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00139    
PROJETO:   SB       DATA:    22/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "structure président"        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00142    
PROJETO:   SB       DATA:    01/12/1960     
DESCRIÇÃO:   Rampe A définition de la courbe 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00144    
PROJETO:   SB       DATA:    16/12/1960     
DESCRIÇÃO:   Rampe B définition de la courbe   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00136    
PROJETO:   SB       DATA:    28/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "1” Ech. 1 cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 961



SB GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00146    
PROJETO:   SB       DATA:    16/12/1960     
DESCRIÇÃO:   Rampe C définition de la courbe  
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00148    
PROJETO:   SB       DATA:    05/12/1960     
DESCRIÇÃO:   Rampe D définition de la courbe   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00168    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan du terrain vue d'avion Ech. 1: 1000          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00170    
PROJETO:   SB       DATA:    20-31/07/1959     
DESCRIÇÃO:   Collage plan et croquis élévation           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00177    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan vue d'avion    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00169    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion Ech. 1:1000, 900 mts          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO962



SBGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00179    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan vue d'avion    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00180    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Collage plan vue d'avion   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00181    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Collage plan vue d'avion terrain 900 m          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00183    
PROJETO:   SB       DATA:    10/12/1960     
DESCRIÇÃO:   Partie A/ partie b citadelle (vestiaires, presse, informations)      
NÚMERO ATELIÊ:  5701      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00186    
PROJETO:   SB       DATA:    19/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan au niveau du sol Ech. 1:200 (5 cm/m)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00184    
PROJETO:   SB       DATA:    10/12/60- 01/10/61    
DESCRIÇÃO:   Vestiaires, presse, etc.   NÚMERO ATELIÊ:  5800 
OBSERVAÇÕES:  Suite de 5701    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 963



SB GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00196    
PROJETO:   SB       DATA:    15/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Solution 2 (plan et coupe) Ech. 1:500         
NÚMERO ATELIÊ:  5594      OBSERVAÇÕES:  Signé Xenakis, modifié J.  

  

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00197    
PROJETO:   SB       DATA:    16/05/1961     
DESCRIÇÃO:   Raccordement circulation   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00198    
PROJETO:   SB       DATA:    09/12/1960     
DESCRIÇÃO:   Presse télévision et radio   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Jullian avec Vilanova   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00199    
PROJETO:   SB       DATA:    29/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Vol d'oiseau, président et via  NÚMERO ATELIÊ:  5683 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00200    
PROJETO:   SB       DATA:    11/10/1961     
DESCRIÇÃO:   Distribution des places payantes Ech. 1:1000        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  Expedié par Jullian    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00201    
PROJETO:   SB       DATA:    21/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Plan No. 5621 Niveau Ech. 1:500           
NÚMERO ATELIÊ:  5621      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO964



SBGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00203    
PROJETO:   SB       DATA:    16/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan de petits escaliers   NÚMERO ATELIÊ:  5667 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00204    
PROJETO:   SB       DATA:    28/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Escaliers circulations   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00206    
PROJETO:   SB       DATA:    01/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan de petits escaliers Ech. 1:500          
NÚMERO ATELIÊ:  5657      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00207    
PROJETO:   SB       DATA:    30/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Urbanisme Niveau sol Ech. 1:500          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00202    
PROJETO:   SB       DATA:    21/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Plan No. 5621 Niveau 0 Ech. 1:500           
NÚMERO ATELIÊ:  5610      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00205    
PROJETO:   SB       DATA:    23/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  5570 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 965



SB GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00208    
PROJETO:   SB       DATA:    31/07/1959     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00209    
PROJETO:   SB       DATA:    10/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan Urbanisme Ech. 1:500  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00210    
PROJETO:   SB       DATA:    21/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 0     NÚMERO ATELIÊ:  5619 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00211    
PROJETO:   SB       DATA:    10/12/1960     
DESCRIÇÃO:   Partie b citadelle (vestiaires femmes, etc.)        
NÚMERO ATELIÊ:  5701      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00212    
PROJETO:   SB       DATA:    03/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan au niveau du sol, urbanisme Ech. 1:500        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00248    
PROJETO:   SB       DATA:    21/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Plan général     NÚMERO ATELIÊ:  5622 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO966



SBGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00249    
PROJETO:   SB       DATA:    20/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Petits escaliers Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  5694 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00253    
PROJETO:   SB       DATA:    16/05/1961     
DESCRIÇÃO:   Aménagement des vestiaires  NÚMERO ATELIÊ:  5739 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00254    
PROJETO:   SB       DATA:    04/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2.95 m, Plateforme président         
NÚMERO ATELIÊ:  5687      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00255    
PROJETO:   SB       DATA:    04/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 0, Plateforme président  NÚMERO ATELIÊ:  5686 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00256    
PROJETO:   SB       DATA:    04/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan galeries   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00257    
PROJETO:   SB       DATA:    30/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan vue d'avion  Ech. 1:500  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 967



SB GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00269    
PROJETO:   SB       DATA:    12/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan escaliers   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  “Dessiné par LC”(écriture Jullian)    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00276A    
PROJETO:   SB       DATA:    01-15/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00276B    
PROJETO:   SB       DATA:    01-15/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00297    
PROJETO:   SB       DATA:    01-15/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00298    
PROJETO:   SB       DATA:    01-15/07/1961     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale "3B"           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00303    
PROJETO:   SB       DATA:    01/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Plan et coupe gradins   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO968



SBGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00321    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan vue d'avion,  Ech. 1:500 (piscines, arc au niveau de sol)      
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00322A    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion Ech. 1:1000 x 400 mts (piscines, termes)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00322B    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion Ech. 1:1000 x 400 mts (piscines, termes)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00323    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Gymnase      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00325    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Parking gymnase piscine   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00326    
PROJETO:   SB       DATA:    02/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan général échelle  Ech. 1:1000, 700 mètres        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 969



SB GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00340    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion Ech. 1:1000   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00341    
PROJETO:   SB       DATA:    03/09/1960     
DESCRIÇÃO:   N4 (esquema planta parking?) Ech. 1:2000         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00342    
PROJETO:   SB       DATA:    03/09/1960     
DESCRIÇÃO:   N4 Ech. 1:250     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00345    
PROJETO:   SB       DATA:    03/09/1960     
DESCRIÇÃO:   N2 Ech. 1:250     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00346    
PROJETO:   SB       DATA:    03/09/1960     
DESCRIÇÃO:   N3 (voitures) Ech. 1:2000   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00349    
PROJETO:   SB       DATA:    21/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Niveau 0      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO970



SBGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00351    
PROJETO:   SB       DATA:    21/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Plan général Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  5622 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00352    
PROJETO:   SB       DATA:    03/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan au niveau du sol urbanisme Ech. 1:500        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00355A    
PROJETO:   SB       DATA:    06/03/60     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion 900 mètres Ech. 1:1000          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00359    
PROJETO:   SB       DATA:    27/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Boulevard supérieur situation petits escaliers        
NÚMERO ATELIÊ:  5670      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00379    
PROJETO:   SB       DATA:    15/09/??      
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00350    
PROJETO:   SB       DATA:    21/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Niveau [1] Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  5619 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 971



SB GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00380    
PROJETO:   SB       DATA:    29/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Structures (schéma coupe)  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00382    
PROJETO:   SB       DATA:    30/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Correction avec plan petits escaliers         
NÚMERO ATELIÊ:  5669      OBSERVAÇÕES:  Solution plan 5669    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00384    
PROJETO:   SB       DATA:    01/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Voile 33-34 (coupe)    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00385    
PROJETO:   SB       DATA:    23/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan petits escaliers Ech. 1:20  NÚMERO ATELIÊ:  5669 (modification du 5667) 
OBSERVAÇÕES:  Modification L.C    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00386    
PROJETO:   SB       DATA:    01/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Voile 31-32 (coupe)    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 00383
PROJETO: SB DATA: 01/09/1959
DESCRIÇÃO: Voile 35-38 (coupe) NÚMERO ATELIÊ: --
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO972



SBGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00387    
PROJETO:   SB       DATA:    01/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Voile 35-36     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00388    
PROJETO:   SB       DATA:    05/10/1959     
DESCRIÇÃO:   Détail coupe     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00389    
PROJETO:   SB       DATA:    01/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Voile 29-30 (coupe)    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00390    
PROJETO:   SB       DATA:    01/09/1959     
DESCRIÇÃO:   Voile 39-40 (coupe)    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00391    
PROJETO:   SB       DATA:    01/04/1960     
DESCRIÇÃO:   WC       NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00393    
PROJETO:   SB       DATA:    30/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe east/west Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 973



SB GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00413    
PROJETO:   SB       DATA:    19/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan view     NÚMERO ATELIÊ:  Reference plan 5694 
OBSERVAÇÕES:  Cartouche en arabe et anglais    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00493    
PROJETO:   SB       DATA:    22-24/08/1959     
DESCRIÇÃO:   Collage plan général    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00498    
PROJETO:   SB       DATA:    13/02/1963     
DESCRIÇÃO:   Piscine plan niveau 1 Ech. 1:100  N1         
NÚMERO ATELIÊ:  6032      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00499    
PROJETO:   SB       DATA:    13/02/1963     
DESCRIÇÃO:   Piscine plan niveau 2 Ech. 1:100 N2          
NÚMERO ATELIÊ:  6033      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00500    
PROJETO:   SB       DATA:    13/02/1963     
DESCRIÇÃO:   Piscine plan niveau 3 Ech. 1:100 N3          
NÚMERO ATELIÊ:  6034      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00501    
PROJETO:   SB       DATA:    15/02/1963     
DESCRIÇÃO:   Plan des gradins Ech. 1:100 - N GR          
NÚMERO ATELIÊ:  6035      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO974



SBGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00502    
PROJETO:   SB       DATA:    02/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Implantation au niveau sol  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00504    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Gymnase Bagdad schémas circulation   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00562    
PROJETO:   SB       DATA:    03/02/1960     
DESCRIÇÃO:   Schéma coupe côté vestiaires  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02591    
PROJETO:   SB       DATA:    03/04/1959     
DESCRIÇÃO:   Devéloppement Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02625    
PROJETO:   SB       DATA:    01/07/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale avec Modulor          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29562    
PROJETO:   SB       DATA:    30/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Urbanisme niveau du sol Ech. 1:500          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 975



SB GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29564    
PROJETO:   SB       DATA:    30/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29595A    
PROJETO:   SB       DATA:    01/03/1960     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion parking    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29603A    
PROJETO:   SB       DATA:    21/12/1959     
DESCRIÇÃO:   Gymnase "président"   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29603B    
PROJETO:   SB       DATA:    21/12/1959     
DESCRIÇÃO:   Gymnase "président" (schéma structure coupe)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29603C    
PROJETO:   SB       DATA:    28/12/1959     
DESCRIÇÃO:   Gymnase (schémas coupe poutre)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29603D    
PROJETO:   SB       DATA:    28/12/1959     
DESCRIÇÃO:   Gymnase (Roma) [schéma perspective]          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO976



SBGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29603E    
PROJETO:   SB       DATA:    28/12/1959     
DESCRIÇÃO:   Gymnase atelier    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29604A    
PROJETO:   SB       DATA:    14/12/1959     
DESCRIÇÃO:   Gymnase Bagdad (carré avec schéma coupe)        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29604B    
PROJETO:   SB       DATA:    12/12/1959     
DESCRIÇÃO:   Halle municipal Beren   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Étude pour Bagdad    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29604C    
PROJETO:   SB       DATA:    14/12/1959     
DESCRIÇÃO:   Gymnase Bagdad (schéma surfaces)         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29604D    
PROJETO:   SB       DATA:    14/12/1959     
DESCRIÇÃO:   Schémas structure toit   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29604E    
PROJETO:   SB       DATA:    14/12/1959     
DESCRIÇÃO:   Hall municipal Allemagne   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Étude pour Bagdad    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 977



SB GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29604F    
PROJETO:   SB       DATA:    12/12/1959     
DESCRIÇÃO:   Nervi sports Palais Rome dic 53   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29604G    
PROJETO:   SB       DATA:    12/12/1959     
DESCRIÇÃO:   Schémas Gymnase Bagdad  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31165A    
PROJETO:   SB       DATA:    25/08/1959     
DESCRIÇÃO:   Collage circulations et plan de masse          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31165B    
PROJETO:   SB       DATA:    25/08/1959     
DESCRIÇÃO:   Collage circulations et plan de masse          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00468    
PROJETO:   SB       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Silohuettes sur coupes transversales voiles         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture  CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0127:11   
PROJETO:   SB        DATA:    01/07/1961    
DESCRIÇÃO:   Détail goutière      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Croquis LC avec mention Jullian    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO978



SBGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture  CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0127:14   
PROJETO:   SB        DATA:    13/10/1961    
DESCRIÇÃO:   Perspective rampe présidente et vestiaire athlètes        
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture  CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0127:15   
PROJETO:   SB        DATA:    13/10/1961    
DESCRIÇÃO:   Perspective Forum de réunion   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0127:16   
PROJETO:   SB       DATA:    13/10/1961     
DESCRIÇÃO:   Rampe du président    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture  CÓDIGO ACERVO:  CCA DR1993:0127:12 
PROJETO:   SB        DATA:    18/07/1960    
DESCRIÇÃO:   Schéma Le Corbusier W.C. palier escaliers  
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture  CÓDIGO ACERVO:  CCA DR1993:0127:03 
PROJETO:   SB        DATA:    22/07/1959    
DESCRIÇÃO:   Croquis stade de LC avec mention à Jullian et Présenté       
NÚMERO ATELIÊ:  --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO: DR1993:0127:10
PROJETO: SB DATA: 05 et 06/1960
DESCRIÇÃO: Éventuelle administration générale NÚMERO ATELIÊ: --
OBSERVAÇÕES: Croquis LC avec mention Jullian

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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SB

STR LC

GUILLERMOJULLIAN

GUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11609    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Façade est Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6206 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11610    
PROJETO:   STR  LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion Ech. 1:1000   NÚMERO ATELIÊ:  6209 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11611    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1b     NÚMERO ATELIÊ:  6110 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11612    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1b     NÚMERO ATELIÊ:  6110 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture  CÓDIGO ACERVO:  CCA DR1993:0127: 32 
PROJETO:   SB        DATA:    12/1960     
DESCRIÇÃO:   Président Plan niveau 5    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO980



STR LCGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11613    
PROJETO:   STR LC      DATA:    22/03/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupes longitudinales grande salle Ech. 1:100         
NÚMERO ATELIÊ:  6119 A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11617    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 4 Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6115 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11618    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 4 Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6115 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11624    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 3b     NÚMERO ATELIÊ:  6114 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11625    
PROJETO:   STR LC      DATA:    03/12/1962     
DESCRIÇÃO:   Plan vue d'avion    NÚMERO ATELIÊ:  6035 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11626    
PROJETO:   STR LC      DATA:    03/12/1962     
DESCRIÇÃO:   Niveau congres / coupe / niveau 1, 2, 3, 4        
NÚMERO ATELIÊ:  6036      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANSTR LC

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11627    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 4 Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6115 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11628    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 4 Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6115 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11629    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 4 Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6115 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11630    
PROJETO:   STR LC      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 1:200 NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11631A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 services techniques  NÚMERO ATELIÊ:  6071 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11631B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 services techniques  NÚMERO ATELIÊ:  6071 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO982



STR LCGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11632    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 services techniques  NÚMERO ATELIÊ:  6071 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11633    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 services techniques  NÚMERO ATELIÊ:  6071B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11634A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 forum    NÚMERO ATELIÊ:  6073 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11634B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 forum    NÚMERO ATELIÊ:  6073 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11635    
PROJETO:   STR LC      DATA:    18/05/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3bis administration  NÚMERO ATELIÊ:  6074 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11636A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    18/05/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4 salles    NÚMERO ATELIÊ:  6075 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 983



GUILLERMOJULLIANSTR LC

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11636B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4 salles    NÚMERO ATELIÊ:  6075 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11637A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4 bis traducteurs   NÚMERO ATELIÊ:  6076 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11637B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4 bis traducteurs   NÚMERO ATELIÊ:  6076 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11638A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 5 toit jeux électroniques  
NÚMERO ATELIÊ:  6077      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11638B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 5 toit jeux électroniques  
NÚMERO ATELIÊ:  6077      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11639    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 congrès    NÚMERO ATELIÊ:  6072 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO984



STR LCGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11640    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Coupe NS et SN    NÚMERO ATELIÊ:  6078 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11641    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Coupe EW et WE    NÚMERO ATELIÊ:  6079 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11642A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Façades E et S     NÚMERO ATELIÊ:  6080 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11642B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Façades E et S     NÚMERO ATELIÊ:  6080 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11643A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Perspectives     NÚMERO ATELIÊ:  6081 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11643B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Perspectives     NÚMERO ATELIÊ:  6081 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANSTR LC

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11644    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Perspectives     NÚMERO ATELIÊ:  6081 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11645    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Croquis implantation   NÚMERO ATELIÊ:  6085 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11646    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6109 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11648    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1b Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6110 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11649    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6111 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11650    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6111 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO986



STR LCGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11651    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2b Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6112 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11652    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2b Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6112 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11653    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6113 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11654    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 3b     NÚMERO ATELIÊ:  6114 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11655    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4b Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6116 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11656A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4b Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6116 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANSTR LC

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11656B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4b Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6116 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11656C    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4b Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6116 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11657    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4c Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6117 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11658    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6113 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11659    
PROJETO:   STR LC      DATA:    01/09/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4c Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6117 (modifié) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11660    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe sud nord Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6200 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO988



STR LCGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11661    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 5 Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6118 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11662A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    22/03/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe grande salle Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6119 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11662B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    22/03/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe grande salle Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6119 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11663    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe sud nord Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6200 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11664    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe est ouest Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6201 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11665A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe est ouest Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6201 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANSTR LC

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11665B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe est ouest Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6201 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11666    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe  ouest est Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6202 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11667    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe  ouest est Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6202 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11668A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe ouest est Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6202 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11668B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe ouest est Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6202 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11669    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe ouest est Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6202 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO990



STR LCGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11670    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe ouest est Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6202 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11671    
PROJETO:   STR LC      DATA:    01/09/1964     
DESCRIÇÃO:   Toiture façade sud    NÚMERO ATELIÊ:  6203 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11672    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe sud nord Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6200 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11673A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe sud nord Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6200 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11673B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe sud nord Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  6200 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11674A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Façade ouest Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6204 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANSTR LC

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11674B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Façade ouest Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6204 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11675    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Façade ouest Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6204 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11676A    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Façade est Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6206 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11676B    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Façade est Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6206 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11677    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Façade est Ech. 1:100   NÚMERO ATELIÊ:  6206 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11679    
PROJETO:   STR LC      DATA:    01/09/1964     
DESCRIÇÃO:   Toiture façade sud    NÚMERO ATELIÊ:  6203 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO992



STR LCGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11680    
PROJETO:   STR LC      DATA:    01/09/1964     
DESCRIÇÃO:   Toiture façade sud    NÚMERO ATELIÊ:  6203 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11681    
PROJETO:   STR LC      DATA:    01/09/1964     
DESCRIÇÃO:   Toiture façade sud    NÚMERO ATELIÊ:  6203 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11702    
PROJETO:   STR LC      DATA:    20/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe loges     NÚMERO ATELIÊ:  6214 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11710    
PROJETO:   STR LC      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   N4       NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11713    
PROJETO:   STR LC      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Arbres à détruire et emplacement démarqué en chantier       
NÚMERO ATELIÊ:  Plan annexe au plan 6085  OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11714    
PROJETO:   STR LC      DATA:    10/03/1964     
DESCRIÇÃO:   V Théatre moderne et sports  NÚMERO ATELIÊ:  6220 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANSTR LC

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11716    
PROJETO:   STR LC      DATA:    10/03/1964     
DESCRIÇÃO:   GS I possibilité concerts   NÚMERO ATELIÊ:  6216 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11718    
PROJETO:   STR LC      DATA:    10/03/1964     
DESCRIÇÃO:   GS II possibilité congrès   NÚMERO ATELIÊ:  6217 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11719    
PROJETO:   STR LC      DATA:    10/03/1964     
DESCRIÇÃO:   GS IV possibilité comédie   NÚMERO ATELIÊ:  6219 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11720    
PROJETO:   STR LC      DATA:    10/03/1964     
DESCRIÇÃO:   GS VII cinéma projections  NÚMERO ATELIÊ:  6222 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11722    
PROJETO:   STR LC      DATA:    10/03/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan N4b      NÚMERO ATELIÊ:  6211 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11727    
PROJETO:   STR LC      DATA:    10/03/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe scène materiel   NÚMERO ATELIÊ:  6213 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO994



STR LCGUILLERMOJULLIAN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11729    
PROJETO:   STR LC      DATA:    10/03/1964     
DESCRIÇÃO:   GS VI théatre d'essais   NÚMERO ATELIÊ:  6221 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11731    
PROJETO:   STR LC      DATA:    10/03/1964     
DESCRIÇÃO:   N4 b (gs III possibilité opéra?)  NÚMERO ATELIÊ:  6218 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11742    
PROJETO:   STR LC      DATA:    10/03/1964     
DESCRIÇÃO:   N4 b (gs III possibilité opéra?)  NÚMERO ATELIÊ:  6218 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28150    
PROJETO:   STR LC      DATA:    05/06/1963     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 congrès    NÚMERO ATELIÊ:  6072 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28176    
PROJETO:   STR LC      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   N3 reception + forum   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11730    
PROJETO:   STR LC      DATA:    10/03/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan N4 c      NÚMERO ATELIÊ:  6212 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIAN

GUILLERMOJULLIAN

STR LC

ORSAY PARIS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11647    
PROJETO:   STR LC      DATA:    25/02/1964     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6109 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11715    
PROJETO:   STR LC      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   GS I possibilité concerts, coupe longitudinale   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11760    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 Ech. 5 cm/1m   NÚMERO ATELIÊ:  5742 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11761    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 Ech. 5 cm/1m   NÚMERO ATELIÊ:  5743 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11762    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4 Ech. 5 cm/1m   NÚMERO ATELIÊ:  5744 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11763    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 5 Ech. 5 cm/1m   NÚMERO ATELIÊ:  5745 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO996



GUILLERMOJULLIAN ORSAY PARIS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11764    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 5 Ech. 5 cm/1m   NÚMERO ATELIÊ:  5745 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11765    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 6 A 25 (étage type)  NÚMERO ATELIÊ:  5746 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11766    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 6 A 25 (étage type)  NÚMERO ATELIÊ:  5746 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11767A    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Restaurant toiture N34/33  NÚMERO ATELIÊ:  5747 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11767B    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Restaurant toiture N34/33  NÚMERO ATELIÊ:  5747 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11768    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale    NÚMERO ATELIÊ:  5748 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANORSAY PARIS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11769B    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale Ech. 5 cm/1m   
NÚMERO ATELIÊ:  5749      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11770    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade Ouest     NÚMERO ATELIÊ:  5750 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11771    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 Ech. 5 m/1m   NÚMERO ATELIÊ:  5742 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11772    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade Rue de Lille    NÚMERO ATELIÊ:  5751 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11773    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade Legion d'honneur Ech. 5 cm/1m    
NÚMERO ATELIÊ:  5752      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 11769A

PROJETO: ORSAY PARIS DATA: 24/06/1961

DESCRIÇÃO: Coupe transversale Ech. 5 cm/1m

NÚMERO ATELIÊ: 5749 OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO998



GUILLERMOJULLIAN ORSAY PARIS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11774A    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Chambres type Ech. 5 cm/1m  NÚMERO ATELIÊ:  5753 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11774B    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Chambres type Ech. 5 m/1m  NÚMERO ATELIÊ:  5753 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11776A    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe chambre    NÚMERO ATELIÊ:  5754 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11776B    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe chambre    NÚMERO ATELIÊ:  5754 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11811    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    27/04/1961     
DESCRIÇÃO:   Schéma N5     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11775    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Variante chambre suite   NÚMERO ATELIÊ:  5753 bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANORSAY PARIS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11812    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    27/04/1961     
DESCRIÇÃO:   Schéma N4 niveau sol artificiel NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11813    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    27/04/1961     
DESCRIÇÃO:   Étage type voir chambre à plus grande échelle N6        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11814    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    27/04/1961     
DESCRIÇÃO:   Schéma N3     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11815    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    27/04/1961     
DESCRIÇÃO:   Schéma cortes    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11817A    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    27/04/1961     
DESCRIÇÃO:   Schéma calculs longueur bâtiment          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11817B    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    27/04/1961     
DESCRIÇÃO:   Schéma calculs longueur bâtiment          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1000



GUILLERMOJULLIAN ORSAY PARIS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11818    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    27/04/1961     
DESCRIÇÃO:   Schéma N2, plan au niveau de la rue         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11826    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    20/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade NO/SE Ech. 1mm/1cm  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11827    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    20/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Schéma en plan Ech. 1 mm/1cm   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11943    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma silhouette plan masse           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11982    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    26/04/1961     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12018    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    26/04/1961     
DESCRIÇÃO:   Schéma N5     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANORSAY PARIS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12020    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    26/04/1961     
DESCRIÇÃO:   Schéma N2 niveau du sol   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12021    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    26/04/1961     
DESCRIÇÃO:   N3       NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12049    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    25/05/1961     
DESCRIÇÃO:   N1       NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12015    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    24/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4, sol artificiel   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 11880    
PROJETO:   ORSAY PARIS     DATA:    02/06/1961     
DESCRIÇÃO:   Plan montrant théâtre, jardins, forum, etc. Ech. 1:250       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1002



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30348    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveaux 5 Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5661 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30349    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    16/12/1962     
DESCRIÇÃO:   First floor plan dessin w   NÚMERO ATELIÊ:  --      
OBSERVAÇÕES:  «�Ces meubles sont en ciment noir�»    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30397    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Planche avec plusieurs esquisses Jullian          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30399    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Planche avec esquisses et détails     
NÚMERO ATELIÊ:  Schéma pour plan n. 5811  OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31194    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    31/01/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade est (11 heures 21 juin) Ech. 1 cm/m         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31198    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    02-03/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade ouest Ech. 2 cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1003



GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31200    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31205    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31206    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31207    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Second étage Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31208    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Premier étage Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31209    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Rez-de-chaussée Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1004



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31210    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 1:200 NÚMERO ATELIÊ:  --      
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31211    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31215    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 1:200 NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31216    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31219    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Rez-de-chaussée m2   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31220    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/05/1960     
DESCRIÇÃO:   m2 N I      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1005



GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31221    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/05/1960     
DESCRIÇÃO:   m2 N III      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31222    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/05/1960     
DESCRIÇÃO:   m2 N IV      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31223    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/05/1960     
DESCRIÇÃO:   m2 N II      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31224    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 1:200 grande rampe        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31225    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    02/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Rez-de-chaussée m1   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31226    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    02/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau I m1     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1006



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31227    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    02/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau II m1     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31228    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    02/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau III m1     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31229    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    02/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau IV m1     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31230    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 1:200 grande rampe        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31231    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31232    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 1:200 petite rampe         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1007



GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31233    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 1:200 grande rampe        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31234    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31235    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 1:200 petite rampe         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31236    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe CC Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31238    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan masse Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31239    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   "5" Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1008



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31241    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 1:200 grande rampe        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31242    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   "3" Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31243    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   "4" Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31244    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 Ech. 1:200 (plan collage)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31244    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 Ech. 1:200 (plan collage)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31240    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    10/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1009



GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31245    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 Ech. 1:200 (plan collage)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31245    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 Ech. 1:200 (plan collage)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31246    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 Ech. 1:200 (plan collage)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31246    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 Ech. 1:200 (plan collage)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31247    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4 Ech. 1:200 (plan collage)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31247    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4 Ech. 1:200 (plan collage)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1010



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31248    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 5 Ech. 1:200 (plan collage)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31248    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 5 Ech. 1:200 (plan collage)          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31249    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion (collage) Ech. 1:200   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31249    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion (collage) Ech. 1:200   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31250    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe AA (collage) Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 31250
PROJETO: VAC BOS DATA: 12/05/1960
DESCRIÇÃO: Coupe CC (collage) Ech. 1:200 NÚMERO ATELIÊ: --
OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1011



GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31251    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe CC (collage) Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31252    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe BB (collage) Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31253    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Sous-sol Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  5656 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31254    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   N1 Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  5657 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 31252 (verso)

PROJETO: VAC BOS DATA: 12/05/1960

DESCRIÇÃO: Coupe AA (collage) Ech. 1:200 NÚMERO ATELIÊ: --

OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 31251

PROJETO: VAC BOS DATA: 12/05/1960

DESCRIÇÃO: Coupe BB (collage) Ech. 1:200 NÚMERO ATELIÊ: --

OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1012



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31255    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   N2 Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  5658 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31256    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   N3 Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  5659 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31257    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   N4 Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  5660 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31258    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   N5 Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  5661 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31259    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5662 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31260    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe AA Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5663 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1013



GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31261    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe BB Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5664 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31262    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe CC Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5665 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31263    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe CC Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5665 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31264    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe BB Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5664 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31265    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe AA Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5663 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31266    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5662 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1014



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31267    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   N5 Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  5661 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31268    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   N4 Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  5660 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31269    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   N3 Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  5659 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31270    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   N2 Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  5658 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31271    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   N1 Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  5657 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31272    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Sous-soul Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5656 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1015



GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31273    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    15/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1 Ech. 5 m/cm  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31274    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    16/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1 Ech. 5 m/cm  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31275    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    16/04/1960     
DESCRIÇÃO:   Esquisse Niveau 1    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31276    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    16/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1 Ech. 5 m/cm  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31277    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    16/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 2 trois dimensions  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31278    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    16/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 3 deux dimensions  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1016



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31279    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    16/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4 exposition    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31280    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    16/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 Ech. 5 m/cm   NÚMERO ATELIÊ:  5659 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31282    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    22/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau peinture Ech. 5m/cm  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31285    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    15/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan basement Ech. 5 m/cm  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31286    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    16/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1 Ech. 5 m/cm  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31281    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    22/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau peinture Ech. 5 m/cm  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31287    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   N1 BAT II Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:   -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31288    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe BB BAT II Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31289    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe AA Bat II Ech. 1:200  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31290    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/05/1960     
DESCRIÇÃO:   Planta Bat II N     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31291    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    28/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale Ech. 5 m/cm           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31292    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    28/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Forum Niveau 1 Ech. 5m/cm  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1018



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31293    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    28/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Projections Niveau -1 Ech. 5 m/cm          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31294    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    28/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 5 m/cm           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31295    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4 Ech. 5m/cm   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31296    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Passage lift peinture    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31297    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 Ech. 5 m/cm   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31298    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 Ech. 5 m/cm   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1019



GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31299    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 5 Ech. 5 m/cm   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31300    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau -1 Ech. 5 m/cm   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31301    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau -1 Ech. 5 m/cm   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31302    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 Ech. 5 m/cm   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31303    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 Ech. 5 m/cm   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31304    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 5 m/cm           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1020



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31306    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    03/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 5m/cm           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31307    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    21/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 5m/cm           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31308    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    21/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 5m/cm           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31309    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    20/09/1960     
DESCRIÇÃO:   3 Coupes transversales PG-PF-PGE          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31310    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    17/09/1960     
DESCRIÇÃO:   5 Coupes transversales PD-PHD-PC-PB-PA        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31311    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    26/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 5m/cm           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31312    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    26/09/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Ech. 5m/cm           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31313    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/06/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe BB Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  5664 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31319    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    21/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau -1 Basement   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31320    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    21/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31321    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    21/10/1960     
DESCRIÇÃO:   Niveau -1 Basement   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31322    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    19/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe sud-ouest Ech. 2cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1022



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31323    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    01/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe est-ouest Ech. 2cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31324    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    01/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe ouest-est Ech. 2cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31325    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    01/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe sud nord Ech. 2cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31326    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    01/11/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe nord sud Ech. 2cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31328    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    01/12/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe est-ouest Ech. 2cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31329    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    05/12/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe est-ouest Ech. 2cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31330    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    05/12/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe sud nord Ech. 2cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31331A    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    01/05/1960     
DESCRIÇÃO:   42' 42' LN étude control du soleil           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31331B    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    01/05/1960     
DESCRIÇÃO:   42' 42' LN étude control du soleil           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31332    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    01/12/1960     
DESCRIÇÃO:   Coupe sud nord Ech. 2cm/m  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31343    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    11/01/1961?     
DESCRIÇÃO:   Demi N2 Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31344    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    14/01/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 5A I     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1024



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31345    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    14/01/1961     
DESCRIÇÃO:   Plan III Niveau, sculptures, salle d'expositions        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31347    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    11/01/1961     
DESCRIÇÃO:   Nomenclature dessin N1 entrée public, entrée étudiants Ech. 1:200     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31348    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    19/01/1961     
DESCRIÇÃO:   Profil      NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31349    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    18/01/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe SN Ech. 5 cm/m   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31350    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    18/01/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe OE Ech. 5 cm/1m   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31351    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    18/01/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe EO Ech. 5 cm/m   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31352    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    18/01/1961     
DESCRIÇÃO:   Schémas plans II, III, IV Ech. 5 cm/m         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31352    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    18/01/1961     
DESCRIÇÃO:   Schémas plans II, III, IV Ech. 5 cm/1m          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31352    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    18/01/1961     
DESCRIÇÃO:   Schémas plans II, III, IV Ech. 5 cm/m         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31354    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    01/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4 Ech. 2cm/m   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31355    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    02/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4 Ech. 2cm/m   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31356    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    04/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade est Ech. 2cm/m   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1026



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31357    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    04-05/02/61     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 studio 3    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31358    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    05/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Studio 3 (brise-soleils)   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31359    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    05/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Studio 3 documentation   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31360    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    05/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Studio 3 ventilation? Ech. 2 cm/m           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31361    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    06/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 5 studio  ventilation? Ech. 2cm/m         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31362    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 studio    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31363    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    07/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Courbe Niveau 3 studio documentation         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31364    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    12/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Basement Ech. 2cm/m   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31365    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    09/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 forum    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31367    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    01/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Ech. 2cm/1m ensemble   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31368    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    01/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Ech 2cm/m ensemble volumes  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31372    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    25/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale CC est ouest          
NÚMERO ATELIÊ:  5727      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1028



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31373    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    25/02/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale BB ouest est          
NÚMERO ATELIÊ:  5726      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31375    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    25/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe Transversale AA Ech. 1:50          
NÚMERO ATELIÊ:  5725      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B97ll   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    31/10/1961   
DESCRIÇÃO:   Détail brise-soleil plan niveau 3  NÚMERO ATELIÊ:  5819 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Frances Loeb Library  GSD, Harvard       CÓDIGO ACERVO:  SERT B97mm   
PROJETO:   VAC BOS            DATA:    15/05/1962 
DESCRIÇÃO:   Ramp [sic] poteaux        NÚMERO ATELIÊ:  5986    
OBSERVAÇÕES:  Plan Sert pv 741 Quincy Street    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard     CÓDIGO ACERVO:  SERT B97nn 
PROJETO:   VAC BOS          DATA:     19/07/1962   
DESCRIÇÃO:   Nouvelle disposition panneaux en bois  
NÚMERO ATELIÊ:  6015          OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31374    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    18/12/1960     
DESCRIÇÃO:   Plan de cotes Ech. 5cm/1m  NÚMERO ATELIÊ:  Plan d'étude n. 5707 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  SERT B97e    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    22/07/1961     
DESCRIÇÃO:   Jardin Ech 1:150 (L5)   NÚMERO ATELIÊ:  5762 
OBSERVAÇÕES:  “Détail voir 5775”    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B97s/w   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    30/10/1961    
DESCRIÇÃO:   Lucarne n. 5      NÚMERO ATELIÊ:  5814 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  SERT B97s/y    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    30/10/1961     
DESCRIÇÃO:   Escalier principale N 1   NÚMERO ATELIÊ:  5817 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B97s/v   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    30/10/1961    
DESCRIÇÃO:   Lucarne n. 4      NÚMERO ATELIÊ:  5813 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B97s    
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    30/10/1961    
DESCRIÇÃO:   Correction façade nord niveau 2  NÚMERO ATELIÊ:  5812 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B97s/t   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    30/10/1961    
DESCRIÇÃO:   Escalier secours L3          
NÚMERO ATELIÊ:  5809       OBSERVAÇÕES:  correction plan 5961 

  

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1030



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B97s    
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    25/10/1961    
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 (garden) Entrée    NÚMERO ATELIÊ:  5807 
OBSERVAÇÕES:  “Dessiné LC”    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  SERT B97s    
PROJETO:   VAC BOS      DATA:    30/10/1961     
DESCRIÇÃO:   Rampe      NÚMERO ATELIÊ:  5816 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B97s    
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    30/10/1961    
DESCRIÇÃO:   Escalier N 3      NÚMERO ATELIÊ:  5818 
OBSERVAÇÕES:  Sert Reference AV107    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B097j   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    22/07/1961    
DESCRIÇÃO:   Détail aérateurs dans la façade sud  NÚMERO ATELIÊ:  5765 A     
OBSERVAÇÕES:  -- 

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B97s    
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    30/10/1961    
DESCRIÇÃO:   Bench No.1      NÚMERO ATELIÊ:  5810 
OBSERVAÇÕES:  Correction plan 5789   

FONTE: Frances Loeb Library GSD, Harvard CÓDIGO ACERVO: SERT B097l

PROJETO: VAC BOS DATA: 22/07/1961

DESCRIÇÃO: Détail escalier lobby NÚMERO ATELIÊ: 5766

OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANVAC BOS

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B097i   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    22/07/1961    
DESCRIÇÃO:   Détail aerateurs     NÚMERO ATELIÊ:  5765 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B097q   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    21/09/1961    
DESCRIÇÃO:   Coffrage façade ouest    NÚMERO ATELIÊ:  5797 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B097m   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    24/07/1961    
DESCRIÇÃO:   Détail costière      NÚMERO ATELIÊ:  5775b 
OBSERVAÇÕES:  Héliographie    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B097f   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    24/07/1961    
DESCRIÇÃO:   Détail rampe      NÚMERO ATELIÊ:  5763 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Frances Loeb Library GSD, Harvard CÓDIGO ACERVO: SERT B097d
PROJETO: VAC BOS DATA: 18/07/1961
DESCRIÇÃO: Level 3 NÚMERO ATELIÊ: 5760
OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Frances Loeb Library GSD, Harvard CÓDIGO ACERVO: SERT B097h
PROJETO: VAC BOS DATA: 22/07/1961
DESCRIÇÃO: Détail escalier secours? NÚMERO ATELIÊ: 5764
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1032



GUILLERMOJULLIAN VAC BOS

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  FLL SERT B097k   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    24/07/1961    
DESCRIÇÃO:   Détail vitrage      NÚMERO ATELIÊ:  5765 C 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B097n   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    24/07/1961    
DESCRIÇÃO:   Détails aérateurs (vitrage extérieur et vitrage dans le brise-soleil)    
NÚMERO ATELIÊ:  5778       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B097o/u   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    08/09/1961    
DESCRIÇÃO:   Plan au niveau garden    NÚMERO ATELIÊ:  5789  
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B097p   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    12/09/1961    
DESCRIÇÃO:   Ondulatoires Niveau 2    NÚMERO ATELIÊ:  5790 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B097r   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    25/10/1961    
DESCRIÇÃO:   Rampe Prescott Street    NÚMERO ATELIÊ:  5806 
OBSERVAÇÕES:  Signé LC, écriture Jullian 

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B097z   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    30/10/1961    
DESCRIÇÃO:   Garden N2      NÚMERO ATELIÊ:  5920 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIAN

GUILLERMOJULLIAN

VAC BOS

ZH LC

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  FLL SERT B097aa   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    08/11/1961    
DESCRIÇÃO:   Acoustique salle conférences a  NÚMERO ATELIÊ:  5924 
OBSERVAÇÕES:  Signé LC, écriture Jullian    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  FLL SERT B097bb   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    08/11/1961    
DESCRIÇÃO:   Acoustique salle conférences b  NÚMERO ATELIÊ:  5925 
OBSERVAÇÕES:  Signé LC, écriture Jullian    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  FLL SERT B097cc/dd  
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    05/02/1962    
DESCRIÇÃO:   Escalier secours N3     NÚMERO ATELIÊ:  5961 
OBSERVAÇÕES:  Livre Noir “Parapet”    

FONTE:    Frances Loeb Library GSD, Harvard  CÓDIGO ACERVO:  SERT B097ee   
PROJETO:   VAC BOS       DATA:    19/07/1962    
DESCRIÇÃO:   First floor plan - Amenagement common room        
NÚMERO ATELIÊ:  6016       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21078    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5941 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21079    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5942 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1034



GUILLERMOJULLIAN ZH LC

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21080A    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5943 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21080B    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  5943 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21081    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale    NÚMERO ATELIÊ:  5944 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21082    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale nord-sud Ech. 1:50   
NÚMERO ATELIÊ:  5945      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21083    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale sud-nord Ech. 1:50   
NÚMERO ATELIÊ:  5946      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21084    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade nord Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  5947 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANZH LC

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21085A    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade sud Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  5948 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21085B    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade sud Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  5948 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21086A    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade est Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  5949 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21086B    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade est Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  5949 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21087A    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade ouest Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  5950 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21087B    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    12/12/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade ouest Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1036



GUILLERMOJULLIAN ZH LC

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21119    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    13/11/1964     
DESCRIÇÃO:   Schéma façade sud    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21132    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Esquisse LC     NÚMERO ATELIÊ:  --    
OBSERVAÇÕES:  «�Jullian doit préparer les questions�»    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21115    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    01/09/1961     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC K�2 15 1    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    26/09/1961     
DESCRIÇÃO:   Plan       NÚMERO ATELIÊ:  5799 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture  CÓDIGO ACERVO:   DR 1993:0138:079   
PROJETO:   ZH LC       DATA:     s.d      
DESCRIÇÃO:   Esquisse plan au niveau 2 Ech. 1:50    
NÚMERO ATELIÊ:   --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR 1993:0138:076   
PROJETO:   ZH LC      DATA:    27/09/1961     
DESCRIÇÃO:   Esquisse plan au niveau du sol Ech. 1:50         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANZH LC

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture  CÓDIGO ACERVO:   DR 1993:0138:078   
PROJETO:   ZH LC       DATA:     19/10/1961    
DESCRIÇÃO:   Façade nord possibilité N    NÚMERO ATELIÊ:   -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

GUILLERMOJULLIANST AR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25047A    
PROJETO:   ST Ar      DATA:    22/02/1962     
DESCRIÇÃO:   Niveaux Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  5965 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25047B    
PROJETO:   ST Ar      DATA:    22/02/1962     
DESCRIÇÃO:   Niveaux Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  5965 
OBSERVAÇÕES:  Copie avec couleurs    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture  CÓDIGO ACERVO:   DR 1993:0138:076   
PROJETO:   ZH LC       DATA:     27/09/1961    
DESCRIÇÃO:   Esquisse plan niveau 2 Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:   --     
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture  CÓDIGO ACERVO:   DR 1993:0138:076   
PROJETO:   ZH LC       DATA:     27/09/1961    
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale et transversale Ech. 1:50        
NÚMERO ATELIÊ:   --        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:   DR 1993:0138:077   
PROJETO:   ZH LC      DATA:     31/08/1961     
DESCRIÇÃO:   Façade sud Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:   -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1038



GUILLERMOJULLIAN ST AR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25047C    
PROJETO:   ST Ar      DATA:    22/02/1962     
DESCRIÇÃO:   Niveaux Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  5965 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25048A    
PROJETO:   ST Ar      DATA:    22/02/1962     
DESCRIÇÃO:   Façades Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  5966 
OBSERVAÇÕES:  Copie avec couleurs    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25048B    
PROJETO:   ST Ar      DATA:    22/02/1962     
DESCRIÇÃO:   Façades Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  5966 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25049A    
PROJETO:   ST Ar      DATA:    22/02/1962     
DESCRIÇÃO:   Coupes      NÚMERO ATELIÊ:  5967 
OBSERVAÇÕES:  Copie avec couleurs    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25049B    
PROJETO:   ST Ar      DATA:    22/02/1962     
DESCRIÇÃO:   Coupes      NÚMERO ATELIÊ:  5967 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25067    
PROJETO:   ST Ar      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma plan en couleurs   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANAM BR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21063    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Maison ambassadeur niveau 2  NÚMERO ATELIÊ:  6228 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21064    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Maison ambassadeur niveau 4  NÚMERO ATELIÊ:  6230 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21065    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Maison ambassadeur niveau 3  NÚMERO ATELIÊ:  6229 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21066    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Façades      NÚMERO ATELIÊ:  6233 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21067    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Maison ambassadeur niveau 1  NÚMERO ATELIÊ:  6227 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21068    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Chancellerie niveau 1   NÚMERO ATELIÊ:  6234 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1040



GUILLERMOJULLIAN AM BR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21069    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Chancellerie niveau 2   NÚMERO ATELIÊ:  6235 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21071    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Chancellerie conseil militaire niveau 4          
NÚMERO ATELIÊ:  6237      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21072    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Chancellerie conseil cultural niveau 5         
NÚMERO ATELIÊ:  6238      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21073    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Chancellerie niveau 6   NÚMERO ATELIÊ:  6239 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21074    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Chancellerie niveau 7   NÚMERO ATELIÊ:  6240 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 21070
PROJETO: AM BR DATA: 05/05/1964
DESCRIÇÃO: Chancellerie conseil commercial
NÚMERO ATELIÊ: 6236 OBSERVAÇÕES: --
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GUILLERMOJULLIANAM BR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21076    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Chancellerie Façade Est   NÚMERO ATELIÊ:  6244 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 21077    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Chancellerie Façade Est   NÚMERO ATELIÊ:  6293 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28416    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale Maison de l’Ambassadeur     
NÚMERO ATELIÊ:  6232      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28418    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale Maison de l’Ambassadeur         
NÚMERO ATELIÊ:  6231      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28417    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe Est-Ouest chancellerie  NÚMERO ATELIÊ:  6242   
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 21075
PROJETO: AM BR DATA: 05/05/1964
DESCRIÇÃO: Chancellerie niveau 8 NÚMERO ATELIÊ: 6241
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1042



GUILLERMOJULLIAN AM BR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28419    
PROJETO:   AM BR      DATA:    04/09/1964     
DESCRIÇÃO:   Maison de l'ambassadeur caves Ech. 1:100         
NÚMERO ATELIÊ:  6270      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28420    
PROJETO:   AM BR      DATA:    04/09/1964     
DESCRIÇÃO:   Chancellerie consulat caves N 0   
NÚMERO ATELIÊ:  6271      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28421    
PROJETO:   AM BR      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma couleurs plan niveau 1 NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28422    
PROJETO:   AM BR      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma couleurs plan niveau 2 NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28423    
PROJETO:   AM BR      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma couleurs plan niveau 3 NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28424    
PROJETO:   AM BR      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma couleurs plan niveau 4 NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANAM BR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28425    
PROJETO:   AM BR      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma couleurs plan niveau 5 NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28426    
PROJETO:   AM BR      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma couleurs plan niveau 6 NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28427    
PROJETO:   AM BR      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma couleurs plan niveau 7 NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28428    
PROJETO:   AM BR      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Schéma couleurs plan 7   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28430    
PROJETO:   AM BR      DATA:    05/05/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan situation Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  6226 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0063g      DATA:    17/10/1963 
PROJETO:   AM BR      NÚMERO ATELIÊ:  --     
DESCRIÇÃO:   N1 Entrée     OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1044



GUILLERMOJULLIAN AM BR

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0063g      DATA:    17/10/1963 
PROJETO:   AM BR      NÚMERO ATELIÊ:  --     
DESCRIÇÃO:   N2 Conseilleur commercial  OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0063g      DATA:    17/10/1963 
PROJETO:   AM BR      NÚMERO ATELIÊ:  --     
DESCRIÇÃO:   N3       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0063g       DATA:    17/10/1963 
PROJETO:   AM BR       NÚMERO ATELIÊ:  --     
DESCRIÇÃO:   N4 Conseilleur familiel culturel   OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0063g       DATA:    17/10/1963 
PROJETO:   AM BR       NÚMERO ATELIÊ:  --     
DESCRIÇÃO:   N5 Conseilleur millitaire niveaux  OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0063g      DATA:    17/10/1963 
PROJETO:   AM BR      NÚMERO ATELIÊ:  --     
DESCRIÇÃO:   N7 Ambassadeur    OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0251      DATA:    15/11/1963 
PROJETO:   AM BR      NÚMERO ATELIÊ:  6092    
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1 chancellerie  OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANAM BR

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0251      DATA:    15/11/1963 
PROJETO:   AM BR      NÚMERO ATELIÊ:  6093   
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 2 chancellerie  OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0251      DATA:    15/11/1963 
PROJETO:   AM BR      NÚMERO ATELIÊ:  6094   
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 3 chancellerie  OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0251      DATA:    15/11/1963 
PROJETO:   AM BR      NÚMERO ATELIÊ:  6095    
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 4 chancellerie  OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0251      DATA:    15/11/1963 
PROJETO:   AM BR      NÚMERO ATELIÊ:  6096    
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 5 chancellerie  OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0251      DATA:    15/11/1963 
PROJETO:   AM BR      NÚMERO ATELIÊ:  6097    
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 6 chancellerie  OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0251      DATA:    15/11/1963 
PROJETO:   AM BR      NÚMERO ATELIÊ:  6098    
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 7 chancellerie  OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1046



GUILLERMOJULLIAN

GUILLERMOJULLIAN

AM BR

RHO OL

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno 
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0251      DATA:    15/11/1963 
PROJETO:   AM BR      NÚMERO ATELIÊ:  6099    
DESCRIÇÃO:   Maison ambassadeur n. 1 et 3  OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14719    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion     NÚMERO ATELIÊ:  6020 
OBSERVAÇÕES:  Coincide com FGJF D0312g e CCA DR1993:0137:036:001  

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14720    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Étapes      NÚMERO ATELIÊ:  6027 
OBSERVAÇÕES:  Coincide com D0312g e CCA DR1993:0137:036:008   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14722    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Première étape niveau 2   NÚMERO ATELIÊ:  6029 
OBSERVAÇÕES:  Coincide com FGJF D0312g e DR1993:0137:036:010    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14722 VERSO    
PROJETO:   ZH LC      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Première étape niveau 2   NÚMERO ATELIÊ:  6029 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANRHO OL

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14727    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Coupe sud-nord    NÚMERO ATELIÊ:  6032 
OBSERVAÇÕES:  Coincide com FGJF  D0312g e DR1993:0137:036:013    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14733    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    25/03/1963     
DESCRIÇÃO:   Planche 4: trame des standards dans le bâtiment de recherche      
NÚMERO ATELIÊ:  6064      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14734    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    25/03/1963     
DESCRIÇÃO:   Planche 1: ateliers de production standard        
NÚMERO ATELIÊ:  6061      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14735    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    25/03/1963     
DESCRIÇÃO:   Planche 2: boîtes standard 2.26 x 2.26 x 2.26        
NÚMERO ATELIÊ:  6062      OBSERVAÇÕES:  “Volume alveolar habitable”

   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14736    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    25/03/1963     
DESCRIÇÃO:   Planche 3: boîtes standard 2.26 x 2.26 x 2.26        
NÚMERO ATELIÊ:  6063      OBSERVAÇÕES:  “Uffici di ricerca”    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14737    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    25/03/1963     
DESCRIÇÃO:   Plan 4b: trame des standards dans les bâtiments de recherche      
NÚMERO ATELIÊ:  6064 bis      OBSERVAÇÕES:  “avec circulation centrale” 

  

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1048



GUILLERMOJULLIAN RHO OL

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14746    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    25/03/1963     
DESCRIÇÃO:   Plan 5: deux propositions pour la réalisation de la première étape    
NÚMERO ATELIÊ:  6065      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14747    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    08/05/1963     
DESCRIÇÃO:   Plan 4: plan des niveaux 4 a 13 NÚMERO ATELIÊ:  6068 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14789    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    29/05/1962     
DESCRIÇÃO:   3 étude circulation au niveau du sol          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14790    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    29/05/1962     
DESCRIÇÃO:   2 étude circulation au niveau du sol          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14821    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    29/05/1962     
DESCRIÇÃO:   1 étude circulation au niveau du sol          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14837    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Études de circulation piétons  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Sistema de agregação modular   
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14843    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    08/05/1962     
DESCRIÇÃO:   Étude vestiaires    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14845    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    01/04/1962     
DESCRIÇÃO:   Coupe en travers Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  “Progetto preliminare”    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14847    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    01/04/1962     
DESCRIÇÃO:   Plan A Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14849    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    01/04/1962     
DESCRIÇÃO:   Plan première étape de construction          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  “Progetto preliminare”  

  

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14850    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    01/04/1962     
DESCRIÇÃO:   Plan vue d'avion troisième étape           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  “Progetto preliminare”  

  

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14858    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    01/04/1962     
DESCRIÇÃO:   Plan exemple bureaux ingénieurs (détail) Ech. 1:100        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  “Progetto preliminare”  

   

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1050



GUILLERMOJULLIAN RHO OL

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14863    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    01/04/1962     
DESCRIÇÃO:   Coupe en longueur Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  “Progetto preliminare”     

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14866    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    01/04/1962     
DESCRIÇÃO:   Circulation produits Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  “Progetto preliminare”     

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14867    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    01/04/1962     
DESCRIÇÃO:   Usine au niveau du sol Ech. 1:1000          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

CÓDIGO ACERVO:  FLC 14868   FONTE:    Fondation Le Corbusier 
PROJETO:   RHO OL    DATA:    29/05/1962     
DESCRIÇÃO:   6 étude circulations niveau ingénieurs niveau 3       
NÚMERO ATELIÊ:  --     OBSERVAÇÕES:  --    

CÓDIGO ACERVO:  FLC 14869   FONTE:    Fondation Le Corbusier 
PROJETO:   RHO OL    DATA:    29/05/1962     
DESCRIÇÃO:   5 étude circulations niveau ingénieurs niveau 2       
NÚMERO ATELIÊ:  --     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14906    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    01/04/1962     
DESCRIÇÃO:   Coupe éléments toiture   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  “Progetto preliminare”     
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FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno        
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g     DATA:    14/06/1962 
PROJETO:   RHO OL      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 1    
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García Moreno       
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g     DATA:    25/07/1962 
PROJETO:   RHO OL      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 1    
DESCRIÇÃO:   Première étape N1    OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno         
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g      DATA:    14/06/1962 
PROJETO:   RHO OL       NÚMERO ATELIÊ:  Planche 2    
DESCRIÇÃO:   N1        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno         
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g     DATA:    25/07/1962 
PROJETO:   RHO OL      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 2    
DESCRIÇÃO:   Première étape N2    OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García Moreno       
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g     DATA:    25/07/1962 
PROJETO:   RHO OL      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 3    
DESCRIÇÃO:   Première étape N3    OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno         
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g     DATA:    14/06/1962 
PROJETO:   RHO OL      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 3    
DESCRIÇÃO:   Première étape N2    OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1052



GUILLERMOJULLIAN RHO OL

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno         
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g     DATA:    14/06/1962 
PROJETO:   RHO OL      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 4    
DESCRIÇÃO:   N4, 5 et 6     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno         
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g     DATA:    25/07/1962 
PROJETO:   RHO OL      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 4    
DESCRIÇÃO:   Première étape N4, 5, 6 et 7  OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García Moreno        
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g     DATA:    14/06/1962 
PROJETO:   RHO OL      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 5    
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale    OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García Moreno        
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g     DATA:    25/07/1962   
PROJETO:   RHO OL      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 5   
DESCRIÇÃO:   Première étape coupe sud-nord OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno         
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g     DATA:    14/06/1962 
PROJETO:   RHO OL      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 6    
DESCRIÇÃO:   Première étape    OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno  CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g 
DATA:    25/07/1962       PROJETO:   RHO OL    
NÚMERO ATELIÊ:  Planche 6    
DESCRIÇÃO:   Première étape coupe C     OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1053



GUILLERMOJULLIANRHO OL

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García-Moreno         
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g     DATA:    14/06/1962 
PROJETO:   RHO OL      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 7    
DESCRIÇÃO:   Deuxième étape    OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo Sergio Larraín García Moreno       
CÓDIGO ACERVO:  FGJF D0312g     DATA:    14/06/1962 
PROJETO:   RHO OL      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 8    
DESCRIÇÃO:   Troisième étape    OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:001   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion     NÚMERO ATELIÊ:  Planche 1 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:002   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   N1       NÚMERO ATELIÊ:  Planche 2 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:003   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   N2 et 3      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 3 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:004   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   N4 et 5      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 4 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1054



GUILLERMOJULLIAN RHO OL

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:005   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   N7, 8 et 9     NÚMERO ATELIÊ:  Planche 5 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:007   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Coupe Nord-sud    NÚMERO ATELIÊ:  Planche 7 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:008   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Étapes      NÚMERO ATELIÊ:  Planche 8 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:009   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Première étape N1    NÚMERO ATELIÊ:  Planche 9 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:010   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Première étape niveau 2   NÚMERO ATELIÊ:  Planche 10 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Centre Canadien d’ Architecture CÓDIGO ACERVO: DR1993:0137:036:006
PROJETO: RHO OL DATA: 26/10/1962
DESCRIÇÃO: Coupe ouest-est NÚMERO ATELIÊ: Planche 6
OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANRHO OL

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:011   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Première étape N4    NÚMERO ATELIÊ:  Planche 11 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:012   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Première étape N7, 8 et 9  NÚMERO ATELIÊ:  Planche 12 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:013   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Coupe sud-nord    NÚMERO ATELIÊ:  Planche 13 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:014   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Coupe détail ateliers    NÚMERO ATELIÊ:  Planche 14 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Centre Canadien d’Architecture CÓDIGO ACERVO:  DR1993:0137:036:015   
PROJETO:   RHO OL      DATA:    26/10/1962     
DESCRIÇÃO:   Coupe détail ateliers   NÚMERO ATELIÊ:  Planche 15 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 14786    
PROJETO:   RHO OL      DATA:    01/04/1962     
DESCRIÇÃO:   Coupe verticale sud    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Avec coupe LC Secrétariat Chandigarh    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1056



GUILLERMOJULLIAN H VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28236A    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisses, 4 Unité de soins. Ech. 1:100        
NÚMERO ATELIÊ:  6286      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28236B    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse, 4 Unité de soins. Ech. 1:100        
NÚMERO ATELIÊ:  6286      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28237    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Situation dans la région   NÚMERO ATELIÊ:  6308 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28238    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Situation dans la ville Ech. 1:7500          
NÚMERO ATELIÊ:  6309      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28239    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Situation dans le quartier Ech. 1:2000          
NÚMERO ATELIÊ:  6310      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28240    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/06/1965     
DESCRIÇÃO:   Chambres malades prototype, vue en plan         
NÚMERO ATELIÊ:  6360      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANH VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28241    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/06/1965     
DESCRIÇÃO:   Chambres malades prototype, coupe sur la chambre       
NÚMERO ATELIÊ:  6361      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 28242    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/06/1965     
DESCRIÇÃO:   Coupe sur le couloir    NÚMERO ATELIÊ:  6362 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32160    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 plan Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  6311 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32161    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 plan Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  6311B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32162    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 plan Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  6312 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32163    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1b (2) Plan 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  6312 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1058



GUILLERMOJULLIAN H VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32164    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 Plan Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  6313 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32165    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2a (3) Plan Ech.1:500  NÚMERO ATELIÊ:  6313 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32166    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Niveau 4 Plan Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  6314 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32167    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2B Plan Ech: 1:500  NÚMERO ATELIÊ:  6314 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32168    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Niveau 5 Plan Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  6315 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32169    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Niveau 6 Plan Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  6316 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANH VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32170    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Niveau 6 Plan Ech. 1:500   NÚMERO ATELIÊ:  6316 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32172    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Façades et coupes    NÚMERO ATELIÊ:  6317 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32173A    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1 Ech. 1:1000  NÚMERO ATELIÊ:  6276 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32173B    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 1 Ech. 1:1000  NÚMERO ATELIÊ:  6276 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32174A    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 2a Ech. 1:1000  NÚMERO ATELIÊ:  6278 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 32171
PROJETO: H VEN LC DATA: 30/03/1965
DESCRIÇÃO: Façades et coupes NÚMERO ATELIÊ: 6317 A
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1060



GUILLERMOJULLIAN H VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32174B    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 2a Ech. 1:1000  NÚMERO ATELIÊ:  6278 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32175A    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 2b Ech. 1:1000  NÚMERO ATELIÊ:  6279 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32175B    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan niveau 2b Ech. 1:1000  NÚMERO ATELIÊ:  6279 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32176A    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau 3     NÚMERO ATELIÊ:  6280 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32176B    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan Niveau 3     NÚMERO ATELIÊ:  6280 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32177A    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion     NÚMERO ATELIÊ:  6281 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANH VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32177B    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Vue d'avion     NÚMERO ATELIÊ:  6281 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32178A    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Façade et coupes    NÚMERO ATELIÊ:  6282 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32178B    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Façade et coupes    NÚMERO ATELIÊ:  6282 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33339    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan de situation Ech. 1:7000  NÚMERO ATELIÊ:  6275 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33340    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Coupe chambre type   NÚMERO ATELIÊ:  6285 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33341    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    01/10/1964     
DESCRIÇÃO:   Plan chambre type    NÚMERO ATELIÊ:  6284 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1062



GUILLERMOJULLIAN H VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32179    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église niveau 1          
NÚMERO ATELIÊ:  6485      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32180    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église niveau 2          
NÚMERO ATELIÊ:  6486      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32181    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église niveau 2a          
NÚMERO ATELIÊ:  6487      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32182    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église niveau 3          
NÚMERO ATELIÊ:  6488      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32183    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église toit Ech. 1:100         
NÚMERO ATELIÊ:  6489      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32184    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église coupe nord sud, Ech. 1:100      
NÚMERO ATELIÊ:  6490      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANH VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32185    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église coupe sud nord, Ech. 1:100       
NÚMERO ATELIÊ:  6491      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32186    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église coupe est ouest, Ech. 1:100       
NÚMERO ATELIÊ:  6492      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32187    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église coupe ouest est, Ech. 1:100       
NÚMERO ATELIÊ:  6493      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32188    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église façade nord, Ech. 1:100        
NÚMERO ATELIÊ:  6494      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32189    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église façade sud, Ech. 1:100        
NÚMERO ATELIÊ:  6495      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32190    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église façade est, Ech. 1:100        
NÚMERO ATELIÊ:  6496      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1064



GUILLERMOJULLIAN H VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32191    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    18/03/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse X, église façade ouest, Ech. 1:100        
NÚMERO ATELIÊ:  6497      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32193    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    28/02/1966     
DESCRIÇÃO:   Variante à 800 lits niveau 2  NÚMERO ATELIÊ:  6498 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32194    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    28/02/1966     
DESCRIÇÃO:   Variante à 800 lits niveau 2a  NÚMERO ATELIÊ:  6499 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32195    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    28/02/1966     
DESCRIÇÃO:   Variante à 800 lits niveau 3  NÚMERO ATELIÊ:  6500 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32196    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    28/02/1966     
DESCRIÇÃO:   Variante à 800 unité de bâtisse plan et coupes        
NÚMERO ATELIÊ:  6501      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32192    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    28/02/1966     
DESCRIÇÃO:   Variante à 800 lits niveau 1a  NÚMERO ATELIÊ:  6497 bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANH VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32197    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    28/02/1966     
DESCRIÇÃO:   Variante à 800 unité de bâtisse Ech. 1:100        
NÚMERO ATELIÊ:  6502      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32198    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    28/02/1966     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse - unité de lits - unité de soins        
NÚMERO ATELIÊ:  6503      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32199    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    28/02/1966     
DESCRIÇÃO:   Variante à 800 unité de bâtisse coupes         
NÚMERO ATELIÊ:  6504      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32201    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    15/12/1968     
DESCRIÇÃO:   Plan 2a, 3 et coupes   NÚMERO ATELIÊ:  6662 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32202    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1      NÚMERO ATELIÊ:  6696 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32203    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1a     NÚMERO ATELIÊ:  6697 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1066



GUILLERMOJULLIAN H VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32204    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1a     NÚMERO ATELIÊ:  6698 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32205    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2a     NÚMERO ATELIÊ:  6699 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32206    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3      NÚMERO ATELIÊ:  6700 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32207    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Toit       NÚMERO ATELIÊ:  6701 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32208    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 Ech. 1:700    NÚMERO ATELIÊ:  6702 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32209    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1a Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  6703 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANH VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32210    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  6704 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32211    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2a Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  6705 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32212    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  6706 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32213    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Toit Ech. 1:200     NÚMERO ATELIÊ:  6707 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32214    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Coupe Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6708 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32215    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Coupe Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6709 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1068



GUILLERMOJULLIAN H VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32216    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Coupe Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6710 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32217    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Coupe Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6711 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32218    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Coupe Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6712 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32219    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Coupe Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6713 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32220    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Coupe Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6714 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32221    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Coupe Ech. 1:100    NÚMERO ATELIÊ:  6715 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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GUILLERMOJULLIANH VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32222    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Façade nord ouest    NÚMERO ATELIÊ:  6716 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32223    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Façade nord est    NÚMERO ATELIÊ:  6717 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32224    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Façade sud est    NÚMERO ATELIÊ:  6718 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32225    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Façade sud ouest    NÚMERO ATELIÊ:  6719 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32226    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Unité de bâtisse Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  6720 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32227    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Coupe Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  6721 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1070



GUILLERMOJULLIAN H VEN LC 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32228    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  6722 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32229    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 1a Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  6723 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32230    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  6726 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32231    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 2a Ech. 1:200   NÚMERO ATELIÊ:  6725 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32232    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    11/07/1970     
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 Ech. 1:200    NÚMERO ATELIÊ:  6726 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 32172A    
PROJETO:   H VEN LC      DATA:    30/03/1965     
DESCRIÇÃO:   Façades et Coupes    NÚMERO ATELIÊ:  6317 C 
OBSERVAÇÕES:  --    
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GUILLERMOJULLIANMUSEE XX S

GUILLERMOJULLIANH VEN LC 

FONTE: Fondo Ospedale Civile di Venezia – ULSS Veneziana
CÓDIGO ACERVO: s.c. PROJETO: H VEN LC
DATA: 30/03/1965 DESCRIÇÃO: Plan Unité de Bâtisse (niveau 5) 
NÚMERO ATELIÊ: 6337 OBSERVAÇÕES: avec Andreini, Tavès et Oubrerie

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30010    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Niveau 2 ensemble    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30012    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   N1 (+/- 0) musée    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30013    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   N1 musée     NÚMERO ATELIÊ:  --       
OBSERVAÇÕES:  «�Boîte à miracles + théâtre au air livre�»    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30014    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   N2 (+/- 2,5) = administration (annexe) 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1072



GUILLERMOJULLIAN MUSEE XX S

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30015    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   N3 (+/- 5) musée    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30016    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 = collection avec schéma de la coupe longitudinale 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30017    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   N2 (+/- 2,5) annexe (écoles)  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30018    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   N1 (+/- 0) = annexe (administration) 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30019    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   N3 (+/- 5) annexe (écoles)  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30021    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Plan de situation de l’ensemble NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  Dessiné L.C. avec lettre Jullian    
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GUILLERMOJULLIANMUSEE XX S

GUILLERMOJULLIANAMENAGEMENT

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 30155
PROJETO: Ámenagement d’un appartement DATA: 24/01/1963
DESCRIÇÃO: Étude plan Ech. 5 cm/m NÚMERO ATELIÊ: --
OBSERVAÇÕES: --

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30022    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Niveau 1 ensemble    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30023    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Niveau 3 ensemble    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30025    
PROJETO:   MUSÉE XX S     DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Croquis N1 ensemble   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1074



JORGEFERRARI 
E JUANKURCHÁN  



JORGEFERRARI E JUANKURCHÁNVR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20445    
PROJETO:   VR       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Esquisse plan     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1076



JUSTINOSERRALTA



JUSTINOSERRALTAMMI

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25233    
PROJETO:   MMI      DATA:    12/08/1945     
DESCRIÇÃO:   Escalier extérieur nord   NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.62 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25234    
PROJETO:   MMI      DATA:    02/11/1949     
DESCRIÇÃO:   Escalier de secours nord détail du poteau voile        
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.63      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25238    
PROJETO:   MMI      DATA:    04/06/1949     
DESCRIÇÃO:   Montagne artificielle, plan de construction        
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.68      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25241A    
PROJETO:   MMI      DATA:    31/05/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan général de la terrasse avec étude de dallage       
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.71      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25241B    
PROJETO:   MMI      DATA:    31/05/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan général de la terrasse avec étude de dallage        
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.71      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25242    
PROJETO:   MMI      DATA:    03/06/1949     
DESCRIÇÃO:   Façade d'ensemble est avec indication de revêtement       
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.72      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1078



JUSTINOSERRALTA MMI

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25243    
PROJETO:   MMI      DATA:    18/08/1949     
DESCRIÇÃO:   Façade d'ensemble sud avec indication de revêtement       
NÚMERO ATELIÊ:  A0373      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25251    
PROJETO:   MMI      DATA:    23/08/1949     
DESCRIÇÃO:   Façade ouest entre axe 9-20  NÚMERO ATELIÊ:  A0381 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25253A    
PROJETO:   MMI      DATA:    24/08/1948   
DESCRIÇÃO:   Garderie d'enfants sur la terrasse          
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.83      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25255    
PROJETO:   MMI      DATA:    17/11/1949     
DESCRIÇÃO:   Détails grandeur palier de la rampe sur l'entrée        
NÚMERO ATELIÊ:  A0384      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25256    
PROJETO:   MMI      DATA:    16/11/1949     
DESCRIÇÃO:   Détails grandeur de petite escalier Coupe B-B        
NÚMERO ATELIÊ:  A0385      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 25249
PROJETO: MMI DATA: 01/??/1949-16/1/1950
DESCRIÇÃO: Coupe transversal entre les axes 4-15
NÚMERO ATELIÊ: A0379 OBSERVAÇÕES: --
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JUSTINOSERRALTAMMI

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25258A    
PROJETO:   MMI      DATA:    15/11/1949     
DESCRIÇÃO:   Détails de jardinières   NÚMERO ATELIÊ:  A0387 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25262    
PROJETO:   MMI      DATA:    18/11/1949     
DESCRIÇÃO:   Détails des trous pour la tour d'ascenseur, rampe        
NÚMERO ATELIÊ:  A0391      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25264A    
PROJETO:   MMI      DATA:    10/12/1949     
DESCRIÇÃO:   Départ de l'ascenseur des services communs sous les pilotis      
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.93A     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25264B    
PROJETO:   MMI      DATA:    10/12/1949     
DESCRIÇÃO:   Départ de l'ascenseur des services communs sous les pilotis      
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.93A     OBSERVAÇÕES:  Copie de l'atelier    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25265A    
PROJETO:   MMI      DATA:    10/12/1949     
DESCRIÇÃO:   Départ de l'ascenseur façades et coupes         
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.94      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 25258B
PROJETO: MMI DATA: 15/11/1949
DESCRIÇÃO: Détails de jardinières NÚMERO ATELIÊ: A0387
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1080
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25265B    
PROJETO:   MMI      DATA:    10/12/1949     
DESCRIÇÃO:   Départ de l'ascenseur façades et coupes         
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.94      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25266A    
PROJETO:   MMI      DATA:    10/12/1949     
DESCRIÇÃO:   Départ de l'ascenseur détails les pilotis         
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.95      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25266B    
PROJETO:   MMI      DATA:    10/12/1949     
DESCRIÇÃO:   Départ de l'ascenseur Copie atelier détails        
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.95      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25648    
PROJETO:   MMI      DATA:    26/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Nomenclature général des portes sauf des cellules       
NÚMERO ATELIÊ:  A.10.3.2      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25649    
PROJETO:   MMI      DATA:    26/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Détail des portes type 15, 16 bis et 17          
NÚMERO ATELIÊ:  A.10.3.5      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25653    
PROJETO:   MMI      DATA:    12/04/1950     
DESCRIÇÃO:   Serrurerie pour les portes   NÚMERO ATELIÊ:  A.10.5.1 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25654    
PROJETO:   MMI      DATA:    12/04/1950     
DESCRIÇÃO:   Serrurerie pour les meubles mmi           
NÚMERO ATELIÊ:  A.10.5.2      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25371    
PROJETO:   MMI      DATA:    12/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Planning de chantier    NÚMERO ATELIÊ:  A48 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30770    
PROJETO:   MMI      DATA:    26/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Détail des portes type 10-12  NÚMERO ATELIÊ:  A.10.3.3 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30779    
PROJETO:   MMI      DATA:    12/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Serrurerie pour les portes   NÚMERO ATELIÊ:  A.10.5.1 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30783    
PROJETO:   MMI      DATA:    12/04/1950     
DESCRIÇÃO:   Trous à prévoir sur les panneaux l'installation        
NÚMERO ATELIÊ:  A.10.5.5      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26441    
PROJETO:   MMI      DATA:    12/04/1950     
DESCRIÇÃO:   Pan-de-verre salle garderie  NÚMERO ATELIÊ:  A.1.6.33A 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1082



JUSTINOSERRALTA MMI

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26443    
PROJETO:   MMI      DATA:    18/05/1950     
DESCRIÇÃO:   Pan-de-verre sud du le gymnase           
NÚMERO ATELIÊ:  A.1.6.40      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26444    
PROJETO:   MMI      DATA:    25/03/1949     
DESCRIÇÃO:   Pan-de-verre nord du gymnase  NÚMERO ATELIÊ:  A.1.6.41 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26475    
PROJETO:   MMI      DATA:    25/03/1949     
DESCRIÇÃO:   Salle de bains de la chambre des parents         
NÚMERO ATELIÊ:  A.6.0.5      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26485    
PROJETO:   MMI      DATA:    28/04/1949     
DESCRIÇÃO:   Armoire penderie à coté des chambres d'enfants        
NÚMERO ATELIÊ:  A.6.0.17B     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 30755
PROJETO: MMI DATA: 05/01/1950
DESCRIÇÃO: Porte glissière de l'armoire NÚMERO ATELIÊ: A.6.0.21
OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 26476
PROJETO: MMI DATA: 28/04/1949
DESCRIÇÃO: Plan d’aménagement de la cage de l'escalier
NÚMERO ATELIÊ: A.6.0.6 OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26502    
PROJETO:   MMI      DATA:    10/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Glacière projet et livraison  NÚMERO ATELIÊ:  A.6.1.14 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29360    
PROJETO:   MMI      DATA:    21/03/1949     
DESCRIÇÃO:   Petite armoire pour salle de bain           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26415B    
PROJETO:   MMI      DATA:    08/09/1949     
DESCRIÇÃO:   Appartement type Ei1   NÚMERO ATELIÊ:  A.1.0.451A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26415C    
PROJETO:   MMI      DATA:    08/09/1949     
DESCRIÇÃO:   Appartement type Ei1   NÚMERO ATELIÊ:  A1.0.451.2A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30768    
PROJETO:   MMI      DATA:    27/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan de référence pour toutes les portes du bâtiment       
NÚMERO ATELIÊ:  A.10.3.0      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26417    
PROJETO:   MMI      DATA:    29/09/1949     
DESCRIÇÃO:   Appartement type Gs2   NÚMERO ATELIÊ:  A.1.0.471.2A 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26439    
PROJETO:   MMI      DATA:    03/10/1949     
DESCRIÇÃO:   Fenêtres des vestiaires et du gymnase         
NÚMERO ATELIÊ:  A1.6.30      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26500    
PROJETO:   MMI      DATA:    05/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Equipement de la salle de bain - baguette revêtement       
NÚMERO ATELIÊ:  A.6.1.13 A     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26440    
PROJETO:   MMI      DATA:    28/09/1949     
DESCRIÇÃO:   Portes intérieures dans le hall d'entré terrasse        
NÚMERO ATELIÊ:  A.1.6.31      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25250    
PROJETO:   MMI      DATA:    23/06/1949     
DESCRIÇÃO:   Façade est et nord    NÚMERO ATELIÊ:  A0380 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25648    
PROJETO:   MMI      DATA:    26/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Nomenclature générale des portes          
NÚMERO ATELIÊ:  A.10.3.2      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25649    
PROJETO:   MMI      DATA:    26/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Détail des portes    NÚMERO ATELIÊ:  A.10.3.5A 
OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26073    
PROJETO:   MMI      DATA:    24/10/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan de référence pour les ouvertures du toit terrasse      
NÚMERO ATELIÊ:  T1627      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26075    
PROJETO:   MMI      DATA:    24/09/1949     
DESCRIÇÃO:   Pan-de-verre du club et de la salle de TSF  
NÚMERO ATELIÊ:  T1629      OBSERVAÇÕES:  Annulé    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26076    
PROJETO:   MMI      DATA:    28/09/1949     
DESCRIÇÃO:   Portes intérieures dans le hall d’entrée à la terrasse        
NÚMERO ATELIÊ:  T1631      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26077A    
PROJETO:   MMI      DATA:    03/09/1949     
DESCRIÇÃO:   Pans-de-verre entre brise-soleils sur la façade sud du gymnase     
NÚMERO ATELIÊ:  T1632      OBSERVAÇÕES:  Annulé    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26116    
PROJETO:   MMI      DATA:    03/12/1948     
DESCRIÇÃO:   Évacuation services communs ensembles SC 16bis/8, SC/18/8     
NÚMERO ATELIÊ:  T.2.3.3      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26074    
PROJETO:   MMI      DATA:    01/11/1949     
DESCRIÇÃO:   Portes extérieures du hall d'entrés du toit terrasse        
NÚMERO ATELIÊ:  T1628      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26117    
PROJETO:   MMI      DATA:    03/12/1948     
DESCRIÇÃO:   Évacuation et alimentation services communs 16bis/17       
NÚMERO ATELIÊ:  T.2.3.4      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26118    
PROJETO:   MMI      DATA:    03/12/1948     
DESCRIÇÃO:   Évacuation et alimentation ensemble en clubs de jeunesse      
NÚMERO ATELIÊ:  T.2.3.5      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26475    
PROJETO:   MMI      DATA:    25/03/1949     
DESCRIÇÃO:   Salle de bains de la chambre des parents         
NÚMERO ATELIÊ:  A.6.0.5      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26501    
PROJETO:   MMI      DATA:    05/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Equipement de la salle de bain, revêtement baignoire       
NÚMERO ATELIÊ:  A.6.1.13 A     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26515    
PROJETO:   MMI      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Dessin d'étude profil du terrain Façade sud         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26516    
PROJETO:   MMI      DATA:    14/01/1949     
DESCRIÇÃO:   Dessin d'étude plan de niveau avec des côtes        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26518    
PROJETO:   MMI      DATA:    20/06/1949     
DESCRIÇÃO:   Façade sud, dessin d'étude  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26519    
PROJETO:   MMI      DATA:    08/11/1949     
DESCRIÇÃO:   Garderie d'enfants, coupe ouest-est          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26520    
PROJETO:   MMI      DATA:    25/01/1949     
DESCRIÇÃO:   Garderie d'enfants, coupe rampe A-A 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26522    
PROJETO:   MMI      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Dessin d'études plan de niveau avec coupes transversales       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26545    
PROJETO:   MMI      DATA:    29/06/1949     
DESCRIÇÃO:   Dessin d'étude, coupe, croquis en perspective        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26539    
PROJETO:   MMI      DATA:    18/12/1948     
DESCRIÇÃO:   Dessin d'étude de niveaux montant toit-terrasse, structure avec silhouette   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26540    
PROJETO:   MMI      DATA:    14/01/1949     
DESCRIÇÃO:   Dessin d'étude, plan schématique de niveau "Plan gymnase vestiaire"    
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26541    
PROJETO:   MMI      DATA:    23/11/1949     
DESCRIÇÃO:   Tour d'ascenseur, dessins d'étude          
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26544    
PROJETO:   MMI      DATA:    17/01/1949     
DESCRIÇÃO:   Façade nord, garderie d'enfants NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26547    
PROJETO:   MMI      DATA:    20/11/1949     
DESCRIÇÃO:   Coupe nord-sud terrasses, dessin d'étude         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 27122    
PROJETO:   MMI      DATA:    09/06/1949     
DESCRIÇÃO:   Dessin d'étude de fenêtres avec croquis         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 27123    
PROJETO:   MMI      DATA:    13/06/1949     
DESCRIÇÃO:   Détail, partie ouvrable, pans de verre         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 27124    
PROJETO:   MMI      DATA:    13/06/1949     
DESCRIÇÃO:   Porte-fenêtre/croquis d'étude coupe sur structure        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 27125    
PROJETO:   MMI      DATA:    13/06/1949     
DESCRIÇÃO:   Porte-fenêtre/croquis d'étude; coupe supporte-fenêtre avec des calculs   
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 27126    
PROJETO:   MMI      DATA:    15/06/1949     
DESCRIÇÃO:   Croquis d'étude, coupe sur structure avec côtes        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 27127    
PROJETO:   MMI      DATA:    15/06/1949     
DESCRIÇÃO:   Coupe d'étude, détail   NÚMERO ATELIÊ:  --       
OBSERVAÇÕES:  Deux petits croquis à droite avec lettres de repère    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26087    
PROJETO:   MMI      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Pans de verre du cafétéria  NÚMERO ATELIÊ:  T.1.6.45 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09537    
PROJETO:   CD SD      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   2º plancher Trois a prévoir  NÚMERO ATELIÊ:  3990 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09655    
PROJETO:   CD SD      DATA:    25/07/1949     
DESCRIÇÃO:   Dallage RDC sous pilotis entre les soupiraux et le hall d'entrée      
NÚMERO ATELIÊ:  4127      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09656    
PROJETO:   CD SD      DATA:    25/07/1949     
DESCRIÇÃO:   Soupiraux de la cave détail  NÚMERO ATELIÊ:  4129 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09657    
PROJETO:   CD SD      DATA:    25/07/1949     
DESCRIÇÃO:   Soupiraux de la cave détail  NÚMERO ATELIÊ:  4129     
OBSERVAÇÕES:  Copie (sans le détail)   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09658    
PROJETO:   CD SD      DATA:    25/07/1949     
DESCRIÇÃO:   Soupiraux de la cave détail  NÚMERO ATELIÊ:  4129 A    
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09659    
PROJETO:   CD SD      DATA:    25/07/1949     
DESCRIÇÃO:   Dalles amovibles pour les ouvertures dans le plafond de la cave     
NÚMERO ATELIÊ:  4130      OBSERVAÇÕES:  --    
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CD SD

P.M.EX 50

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09660    
PROJETO:   CD SD      DATA:    28/12/1949     
DESCRIÇÃO:   Prise d'air pour groupes "Neu"  NÚMERO ATELIÊ:  4131 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09540    
PROJETO:   CD SD      DATA:    29/07/1948     
DESCRIÇÃO:   2, 3 et 4 planchers, trous à prévoir dans les poutres        
NÚMERO ATELIÊ:  3995 A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18161A    
PROJETO:   P.M.EX 50     DATA:    08/02/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan d'ensemble, coupes et façades          
NÚMERO ATELIÊ:  4189      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18170    
PROJETO:   P.M.EX 50     DATA:    21/03/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan de situation de l'exposition  
NÚMERO ATELIÊ:  4190      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18161B    
PROJETO:   P.M.EX 50     DATA:    08/02/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan d'ensemble, coupes et façades          
NÚMERO ATELIÊ:  4189      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18167    
PROJETO:   P.M.EX 50     DATA:    23/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan développement de la coupe           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
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JUSTINOSERRALTA

P.M.EX 50

N.RE

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01532    
PROJETO:   N.Re      DATA:    07/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Coupes transversales A + B, dessins d'étude        
NÚMERO ATELIÊ:  0.0.25      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01706    
PROJETO:   N.Re      DATA:    08/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Perspective     NÚMERO ATELIÊ:  0.0.26 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18175    
PROJETO:   P.M.EX 50     DATA:    01/02/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan et façades du pavillon B  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18176    
PROJETO:   P.M.EX 50     DATA:    02/02/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan et façades du pavillon E  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18194    
PROJETO:   P.M.EX 50     DATA:    19/01/1950     
DESCRIÇÃO:   Hall d'entrée plan façade   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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JUSTINOSERRALTAN.RE

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01705    
PROJETO:   N.Re      DATA:    14/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Façade Ouest     NÚMERO ATELIÊ:  0.0.23 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01702    
PROJETO:   N.Re      DATA:    08/03/1950     
DESCRIÇÃO:   Perspective     NÚMERO ATELIÊ:  0.0.9 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01700    
PROJETO:   N.Re      DATA:    14/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Façade Est     NÚMERO ATELIÊ:  0.0.22 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01522    
PROJETO:   N.Re      DATA:    07/03/1950     
DESCRIÇÃO:   Coupes tranversales    NÚMERO ATELIÊ:  0.0.5 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01529    
PROJETO:   N.Re      DATA:    07/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Façades Nord et Sud   NÚMERO ATELIÊ:  0.0.24 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1094



PEDRODELAMORA



PEDRODE LA MORAMMI

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26434    
PROJETO:   MMI      DATA:    07/05/1948     
DESCRIÇÃO:   Bloc 16b au niveau 1, disposition des appartements        
NÚMERO ATELIÊ:  A.1.0.61      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1096



REINALDOVALENCIA



REINALDOVALENCIALC BOG

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif (habitación rural)         
 NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-1)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan régional (administración, artesanado)        
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-2)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif (creación de centros dominicales de esparcimiento)    
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-3)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan régional définitif (rutas de tierra) 
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-4)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (situación de la habitación)        
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-1)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (situación del trabajo)         
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-2)      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1098



REINALDOVALENCIA LC BOG

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (cultivar el cuerpo y el espíritu)       
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-3)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (las circulaciones)         
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-4)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Densités (estado actual)    NÚMERO ATELIÊ:  4226 (113) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Densités (proposición 1860 has)  NÚMERO ATELIÊ:  4224 (113) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Densités (estudio capacidad máxima - Re s H)        
NÚMERO ATELIÊ:  4223 (121)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Acervo particular Germán Samper CÓDIGO ACERVO: s.c.
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités (análisis esquemático de distribución de densidades)
NÚMERO ATELIÊ: 4225 (113) OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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REINALDOVALENCIALC BOG

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (habitación)    NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-1) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (análisis de los terrenos ocupados y a ocupar por la habitación)   
NÚMERO ATELIÊ:  4211 (113-1)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (trabajo)     NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-2) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plano urbain (cultivo del cuerpo)  NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-3) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (circulación)    NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-4) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Centre civique (habitación)   NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-1) 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1100



REINALDOVALENCIA LC BOG

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Centre civique (trabajo)    NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-2) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Centre civique (actividades espirituales) 
NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-3)      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Centre civique (circulación)   NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-4) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Croisements      NÚMERO ATELIÊ:  4230 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    30/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Schémas de croisements    NÚMERO ATELIÊ:  4231 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Circulations v2 Av Jiménez et Cundinamarca         
NÚMERO ATELIÊ:  4227 (133-4)      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1101



REINALDOVALENCIALC BOG

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Circulations v3-v4-v5    NÚMERO ATELIÊ:  4228 (135-4) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00601B    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan Régional     NÚMERO ATELIÊ:  4209 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00601A    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan Régional     NÚMERO ATELIÊ:  4209 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00601C    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/06/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan Régional     NÚMERO ATELIÊ:  4209 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31570    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation type H2    NÚMERO ATELIÊ:  4298 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper  CÓDIGO ACERVO:  s.c.    
PROJETO:   LC BOG       DATA:    20/06/1950    
DESCRIÇÃO:   Circulations v2 (Carrera 10 y 14)  NÚMERO ATELIÊ:  4229 (134-4) 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1102



REINALDOVALENCIA LC BOG

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00596    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation type H1    NÚMERO ATELIÊ:  4299 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00597    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation     NÚMERO ATELIÊ:  4300 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00598A    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation type H3 copia   NÚMERO ATELIÊ:  4301 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00598B    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation type H3    NÚMERO ATELIÊ:  4301 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC H3 4 414    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    01/04/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation H1     NÚMERO ATELIÊ:  4307 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC H3 4 415 
PROJETO:   LC BOG      DATA:    01/04/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation H2 et H3    NÚMERO ATELIÊ:  4308 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1103



REINALDOVALENCIALC BOG

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC H3 4 416    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    01/04/1951     
DESCRIÇÃO:   Habitation H4     NÚMERO ATELIÊ:  4309 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-347
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (situación de la habitación)
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-1) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-348
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (situación del trabajo)
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-2) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-349
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (cultivar el cuerpo y el espíritu)
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-3) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-350
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (circulaciones) NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-4) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Acervo particular Reinaldo Valencia CÓDIGO ACERVO: s.c.
PROJETO: LC BOG DATA: 20/06/1950
DESCRIÇÃO: Circulations v3-v4-v5 NÚMERO ATELIÊ: 4228 (135-4)
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1104



REINALDOVALENCIA LC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-358
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre cívique (actividades espirituales) NÚMERO ATELIÊ: 4212 (121-3) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-359
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan régional première étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4209 (181-1) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-360
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan métropolitain première étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (181-2) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-361
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan métropolitain deuxième étape
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (182-2) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-363
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique première étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4212 (181-4) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-365
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique deuxième étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4212 (182-4) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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REINALDOVALENCIALC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-370
PROJETO: LC BOG DATA: 04/05/??
DESCRIÇÃO: “Unités de Quartier” Habitation ravitaillement
OBSERVAÇÕES: Note de Samper pour Valencia NÚMERO ATELIÊ: (131-2)

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-376
PROJETO: LC BOG DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Croquis V2 Trans NÚMERO ATELIÊ: (134-4) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour 4229

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-401
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique trabajo NÚMERO ATELIÊ: 4212 (121-2) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-413
PROJETO: LC BOG DATA: 30/03/1951
DESCRIÇÃO: Habitation (comparaison entre MSM et BOG)
NÚMERO ATELIÊ: 4306 OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-417
PROJETO: LC BOG DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Croquis "Capacité de la ville avec ses limites naturels [sic]"
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4223 (121-divers) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4009

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-418
PROJETO: LC BOG DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Analyse demonstrative de la concentration autour de l'axe est-ouest
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4225 (112-divers) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4007

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1106



REINALDOVALENCIA LC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-419
PROJETO: LC BOG DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Densité Croquis “Situación actual”
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4226 (111-divers) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4007

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-420
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités proposition
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4224 (113-divers) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4008

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-421
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Croquis National B NÚMERO ATELIÊ: --
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour (101-1)

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-422
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan régional définitif (habitación rural)
NÚMERO ATELIÊ: 4209 OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-343/46

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-423
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain NÚMERO ATELIÊ: 4210
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-347/350

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-424
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan Urbain Habitation NÚMERO ATELIÊ: 4211
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-351/55

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1107



REINALDOVALENCIALC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-428
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités estudio capacidad máxima
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4223 (121) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4009

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-429
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités proposition NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4224 (113)
OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4008

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-430
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités análisis esquemático de distribución de densidades
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4225 (113) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4007

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-431
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités situación actual NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4226 (111-divers)
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour (113); FLC H3-4-419

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-432
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Circulations V2 Av Jiménez et Av Cundinamarca
NÚMERO ATELIÊ: 4227 OBSERVAÇÕES: Brouillon pour (133-4)

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-433
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Circulations V3-V4-V5 NÚMERO ATELIÊ: 4228
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour (135-4)

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1108



REINALDOVALENCIA LC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-434
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Circulations V2 Carrera 10 y 14 NÚMERO ATELIÊ: 4229 (134-4)
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-376

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-435
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Schémas de croisements NÚMERO ATELIÊ: 4231
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-438
PROJETO: LC BOG DATA: 30/03/1951
DESCRIÇÃO: Habitation NÚMERO ATELIÊ: 4305
OBSERVAÇÕES: Comparaison entre unités de quartier à Medellin (Sert); Plan Directeur fait à Bogotá et Plan Régulateur Paris

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-439
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique NÚMERO ATELIÊ: 4212
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-356/58

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-377
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Circulations V2 Av Jiménez et Av Cundinamarca
NÚMERO ATELIÊ: (133-4) OBSERVAÇÕES: Brouillon pour 4227 

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-436
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Croisements NÚMERO ATELIÊ: 4230
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25646    
PROJETO:   MMI      DATA:    26/02/1951     
DESCRIÇÃO:   Loggias peinture vue sud façade ouest         
NÚMERO ATELIÊ:  A.10.6.5      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25645    
PROJETO:   MMI      DATA:    26/02/1951     
DESCRIÇÃO:   Loggias peinture vue est sud  NÚMERO ATELIÊ:  A.10.6.4 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25643    
PROJETO:   MMI      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Loggias peinture façade est vue du nord         
NÚMERO ATELIÊ:  A.10.6.2      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25644    
PROJETO:   MMI      DATA:    26/02/1951     
DESCRIÇÃO:   Loggias peinture vue nord façade ouest         
NÚMERO ATELIÊ:  A.10.6.3      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-375
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Circulations V3-V4-V5 NÚMERO ATELIÊ: (135-4)
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour 4228 

REINALDOVALENCIAMMI

REINALDOVALENCIALC BOG

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1110



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30749    
PROJETO:   MMI      DATA:    25/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Chaufferie manches à l’air  NÚMERO ATELIÊ:  A.4.1.31 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26447A    
PROJETO:   MMI      DATA:    01/05/1951     
DESCRIÇÃO:   Gymnase protection en cuivre  NÚMERO ATELIÊ:  A.1.6.49 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26470    
PROJETO:   MMI      DATA:    25/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Chaufferie manches à l’air  NÚMERO ATELIÊ:  A.4.1.31 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30929    
PROJETO:   STR       DATA:    01/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Électricité apartements type IV  NÚMERO ATELIÊ:  43 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30928    
PROJETO:   STR       DATA:    01/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Électricité apartements type III  NÚMERO ATELIÊ:  42 
OBSERVAÇÕES:  --    

REINALDOVALENCIA MMI

REINALDOVALENCIA STR

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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REINALDOVALENCIASTR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30708B    
PROJETO:   STR       DATA:    24/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Électricité appartement types Va et VIb          
NÚMERO ATELIÊ:  46       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30708A    
PROJETO:   STR       DATA:    24/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Électricité appartements types Va et VIb          
NÚMERO ATELIÊ:  46       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30706    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Électricité apartements type IV  NÚMERO ATELIÊ:  43 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30709    
PROJETO:   STR       DATA:    01/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Électricité appartements types Va et VII          
NÚMERO ATELIÊ:  47       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30707A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/10/1951     
DESCRIÇÃO:   Électricité appartements types Vb et Vc          
NÚMERO ATELIÊ:  45       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 30707B
PROJETO: STR DATA: 01/10/1951
DESCRIÇÃO: Électricité appartement types Vb y Vc
NÚMERO ATELIÊ: 45 OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1112



REINALDOVALENCIA STR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30703B    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Électricité apartements type Va  
NÚMERO ATELIÊ:  44       OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30703A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Électricité apartements type Va NÚMERO ATELIÊ:  44 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30702B    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Canalisaion appartements type V  
NÚMERO ATELIÊ:  40       OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30705    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Électricité apartements type I  NÚMERO ATELIÊ:  42 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30704B    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Électricité apartements types I et II 
NÚMERO ATELIÊ:  41       OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30704A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Électricité apartements types I et II          
NÚMERO ATELIÊ:  41       OBSERVAÇÕES:  Copie    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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REINALDOVALENCIASTR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30702A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Canalisation appartements type V          
NÚMERO ATELIÊ:  40       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30671B    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Étage courant 1, 2, 3, 4, 6  NÚMERO ATELIÊ:  8     
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30671A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Étage courant 1, 2, 3, 4, 6  NÚMERO ATELIÊ:  8 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30670A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Fondations RDC terrain artificiel  
NÚMERO ATELIÊ:  7       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30667B    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Façades nord et sud    NÚMERO ATELIÊ:  6      
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30667A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Façades nord et sud    NÚMERO ATELIÊ:  6 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1114



ROBERTODÁVILA



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 13963    
PROJETO:   DAL       DATA:    01/10/1932     
DESCRIÇÃO:   Perspective     NÚMERO ATELIÊ:  3016 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 13961A    
PROJETO:   DAL       DATA:    07/12/1932     
DESCRIÇÃO:   Plan etage 4º Ech. 1:50   NÚMERO ATELIÊ:  3018 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 13961B    
PROJETO:   DAL       DATA:    07/12/1932     
DESCRIÇÃO:   4º etage      NÚMERO ATELIÊ:  3018 
OBSERVAÇÕES:  Copie 2º 1º    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 13967A    
PROJETO:   DAL       DATA:    07/12/1932     
DESCRIÇÃO:   Étage toil vide parents Lit   NÚMERO ATELIÊ:  3019 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 13967B    
PROJETO:   DAL       DATA:    07/12/1932     
DESCRIÇÃO:   Étage toil vide parents Lit   NÚMERO ATELIÊ:  3019 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 13968A    
PROJETO:   DAL       DATA:    07/12/1932     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:50 salle de travail  NÚMERO ATELIÊ:  3020 
OBSERVAÇÕES:  --    

ROBERTODÁVILADAL

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1116



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 13968B    
PROJETO:   DAL       DATA:    07/12/1932     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:50     NÚMERO ATELIÊ:  3020 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 13969A    
PROJETO:   DAL       DATA:    07/12/1932     
DESCRIÇÃO:   Plan étage Ech. 1:50 Lit variante   
NÚMERO ATELIÊ:  3021      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 13969B    
PROJETO:   DAL       DATA:    07/12/1932     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:50 2 étage variante          
NÚMERO ATELIÊ:  3021      OBSERVAÇÕES:  Copie     

ROBERTODÁVILA DAL

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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INGRID 
QUINTANA GUERRERO1118



ROBERTOMATTA



ROBERTOMATTAMAISON WEEKEND JAOUL

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC A3 18 112   
DATA:    s.d.       PROJETO:   Maison Weekend Jaoul   
NÚMERO ATELIÊ:  --       DESCRIÇÃO:   Notes LC   
OBSERVAÇÕES:  "Les plans de cette maison Corbu-Mata [sic] (Chili) sont chez André Jaoul"  

         

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29609    
PROJETO:   Maison Weekend Jaoul   DATA:    28/11/1937     
DESCRIÇÃO:   Coupe AB et CD    NÚMERO ATELIÊ:  3487 
OBSERVAÇÕES:  --    

ROBERTOMATTAS.D.

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1120



ROBERTOWAKEHAM



ROBERTOWAKEHAMMMI

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25816    
PROJETO:   MMI      DATA:    20/02/1948     
DESCRIÇÃO:   Revêtement de plancher 1/treize dessins d'études       
NÚMERO ATELIÊ:  A.1.7.1      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25817    
PROJETO:   MMI      DATA:    20/02/1948     
DESCRIÇÃO:   Revêtement de plancher/cinq dessins d'études           
NÚMERO ATELIÊ:  A.1.7.2      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25819    
PROJETO:   MMI      DATA:    20/02/1948     
DESCRIÇÃO:   Revêtement caoutchouc, rue intérieure         
NÚMERO ATELIÊ:  A.1.7.4      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26270A    
PROJETO:   MMI      DATA:    08/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Grille et main courante, détails  NÚMERO ATELIÊ:  T.10.2.2 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26270B    
PROJETO:   MMI      DATA:    08/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Grille et main courante, détails  NÚMERO ATELIÊ:  T.10.2.2 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25818    
PROJETO:   MMI      DATA:    20/02/1948     
DESCRIÇÃO:   Revêtement du plancher [sic] / cinq dessins d'études      
NÚMERO ATELIÊ:  A.1.7.3      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1122



ROBERTOWAKEHAM MMI

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26271    
PROJETO:   MMI      DATA:    01/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Main courante des escaliers, détail des courbes        
NÚMERO ATELIÊ:  T.10.2.3      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26436    
PROJETO:   MMI      DATA:    02/03/1948     
DESCRIÇÃO:   Tableau récapitulatif de surface de revêtement des planchers      
NÚMERO ATELIÊ:  A.1.7.5      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 26675    
PROJETO:   MMI      DATA:    02/06/1946     
DESCRIÇÃO:   Grille et main courante des escaliers, ensemble       
NÚMERO ATELIÊ:  T.10.2.1      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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INGRID 
QUINTANA GUERRERO1124



ROGELIOSALMONA



ROGELIOSALMONACD SD

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09557    
PROJETO:   CD SD      DATA:    10/04/1948    
DESCRIÇÃO:   Conciergerie implantation - cotes de nivellement        
NÚMERO ATELIÊ:  4010 A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 09551A   
PROJETO:   CD SD        DATA:    09/08/1948   
DESCRIÇÃO:   3e étage magasin des rouleaux et coupe Ech. 1:100     
OBSERVAÇÕES:  Schéma de distribution air conditionné  NÚMERO ATELIÊ:  4004 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09550B    
PROJETO:   CD SD      DATA:    19/08/1948    
DESCRIÇÃO:   2e étage - confection et apprêt (schéma de distribution air-conditionné)    
NÚMERO ATELIÊ:  4003      OBSERVAÇÕES:  Annulé    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09550A    
PROJETO:   CD SD      DATA:    19/08/1948     
DESCRIÇÃO:   2e étage - confection et apprêt (schéma de distribution air conditionné)    
NÚMERO ATELIÊ:  4003      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 09549   
PROJETO:   CD SD        DATA:    19/08/1948   
DESCRIÇÃO:   1e étage - Magasin des produits finis et expéditions  Ech. 1:100   
OBSERVAÇÕES:  Schéma de distribution air-conditionné  NÚMERO ATELIÊ:  4002   

     --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09526    
PROJETO:   CD SD      DATA:    02/07/1948     
DESCRIÇÃO:   Détails façade cave et soupiraux          
NÚMERO ATELIÊ:  3986 A      OBSERVAÇÕES:  Annulé    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1126



ROGELIOSALMONA CD SD

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09542    
PROJETO:   CD SD      DATA:    30/01/1948     
DESCRIÇÃO:   Trous à prévoir dans le 3e plancher   
NÚMERO ATELIÊ:  3996 B      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09537    
PROJETO:   CD SD      DATA:    08/07/1948     
DESCRIÇÃO:   2e plancher, trous à prévoir Ech. 1:100 (Copie de FLC 09536)      
NÚMERO ATELIÊ:  3990 B      OBSERVAÇÕES:  Verifié par González de León

   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09523    
PROJETO:   CD SD      DATA:    21/06/1948    
DESCRIÇÃO:   Détails de construction de deux murs pignons        
NÚMERO ATELIÊ:  3983      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09522    
PROJETO:   CD SD      DATA:    18/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Poteaux des façades nord-ouest    
NÚMERO ATELIÊ:  3982      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09488    
PROJETO:   CD SD      DATA:    19/04/1948     
DESCRIÇÃO:   Pan-de-verre - ensemble Type Ech. 1:40   
NÚMERO ATELIÊ:  3928 A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09536    
PROJETO:   CD SD      DATA:    08/07/1948     
DESCRIÇÃO:   2e plancher, trous à prévoir Ech. 1:100         
NÚMERO ATELIÊ:  3990 ABC     OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONACD SD

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09538    
PROJETO:   CD SD      DATA:    20/07/1948     
DESCRIÇÃO:   Bloc de circulations    NÚMERO ATELIÊ:  3991 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09541    
PROJETO:   CD SD      DATA:    30/07/1948     
DESCRIÇÃO:   Trous à prévoir dans le 3 plancher   
NÚMERO ATELIÊ:  3996 A      OBSERVAÇÕES:  Verifié par González de León

   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09559    
PROJETO:   CD SD      DATA:    05/10/1948     
DESCRIÇÃO:   Semelles fondations conciergerie   
NÚMERO ATELIÊ:  4012 A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09560    
PROJETO:   CD SD      DATA:    05/10/1948     
DESCRIÇÃO:   Conciergerie plan de murs en maçonnerie         
NÚMERO ATELIÊ:  4013 ABC     OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09561    
PROJETO:   CD SD      DATA:    05/10/1948     
DESCRIÇÃO:   Conciergerie ensemble   NÚMERO ATELIÊ:  4014 ABC 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09564    
PROJETO:   CD SD      DATA:    03/11/1948     
DESCRIÇÃO:   Bloc de circulations, détails de l'ossature         
NÚMERO ATELIÊ:  4020      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1128



ROGELIOSALMONA CD SD

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09573    
PROJETO:   CD SD      DATA:    05/10/1948     
DESCRIÇÃO:   Conciergerie ensemble   NÚMERO ATELIÊ:  4014 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09558    
PROJETO:   CD SD      DATA:    04/10/1948     
DESCRIÇÃO:   Conciergerie Pan-de-verre façade 50         
NÚMERO ATELIÊ:  4011 A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09562    
PROJETO:   CD SD      DATA:    05/10/1948     
DESCRIÇÃO:   Conciergerie ensemble   NÚMERO ATELIÊ:  4014 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09678    
PROJETO:   CD SD      DATA:    11/07/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan, coupe et détails salle des représentens, bureaux   
NÚMERO ATELIÊ:  4218       OBSERVAÇÕES:  Signé Walter    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09679    
PROJETO:   CD SD      DATA:    s.d.     
DESCRIÇÃO:   Coupe verticale par un claustra NÚMERO ATELIÊ:  4219     
OBSERVAÇÕES:  Signé Walter    
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FONTE:    Fondation le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25244    
PROJETO:   MMI      DATA:    18/02/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan général terrasse avec indication de niveaux        
NÚMERO ATELIÊ:  A0374      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23108    
PROJETO:   MV       DATA:    26/05/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan général     NÚMERO ATELIÊ:  4314 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 23110    
PROJETO:   MV       DATA:    s.d.    
DESCRIÇÃO:   Perspective aérienne   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18666B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupe longitudinale par le terrain         
NÚMERO ATELIÊ:  4155 B      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18667    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupe transversale et perspective voûtes        
NÚMERO ATELIÊ:  4155 C      OBSERVAÇÕES:  --    

ROGELIOSALMONA

ROGELIOSALMONA

ROGELIOSALMONA

MMI

MV

ROQ ET ROB

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1130



ROGELIOSALMONA ROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18670C    
PROJETO:   ROB       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   LCM226 Plans type F   NÚMERO ATELIÊ:  4155 J 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18666A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupe longitudinale par le terrain         
NÚMERO ATELIÊ:  4155 B      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18668A    
PROJETO:   ROB       DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupes par le terrain NÚMERO ATELIÊ:   4155 D 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18668B    
PROJETO:   ROB       DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupes par le terrain NÚMERO ATELIÊ:  4155 D 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18670A    
PROJETO:   ROB       DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupe transversale type F       
NÚMERO ATELIÊ:  4155 J      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18670B    
PROJETO:   ROB       DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupe transversale type F (avec couleurs)    
NÚMERO ATELIÊ:  4155 J      OBSERVAÇÕES:  --    
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ROGELIOSALMONAROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18666B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupe longitudinale par le terrain         
NÚMERO ATELIÊ:  4155 B      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18671A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type E          
NÚMERO ATELIÊ:  4155 I      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18671B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type E  (avec couleurs)        
NÚMERO ATELIÊ:  4155 I      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18672A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type B   
NÚMERO ATELIÊ:  4155 H      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18672B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type B  (avec couleurs)        
NÚMERO ATELIÊ:  4155 H      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18669    
PROJETO:   ROB       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   LCM226 Coupes par le terrain 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1132



ROGELIOSALMONA ROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18674A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P  Plans et coupes type E          
NÚMERO ATELIÊ:  4155 F      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18673B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type C    
NÚMERO ATELIÊ:  4155 G      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18673A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type C (avec une petite perspective)   
NÚMERO ATELIÊ:  4155 G      OBSERVAÇÕES:  Avec couleurs    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18674B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type E          
NÚMERO ATELIÊ:  4155 F      OBSERVAÇÕES:  Avec couleurs    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18674C    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans type B   NÚMERO ATELIÊ:  4155 F 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18674D    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans type B   NÚMERO ATELIÊ:  4155 F 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1133



ROGELIOSALMONAROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18675A    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type A          
NÚMERO ATELIÊ:  4155 E      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18676    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Façade Ech. 1:50  NÚMERO ATELIÊ:  4155 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18761    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type I    
NÚMERO ATELIÊ:  4154 Q      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18763    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans type B   NÚMERO ATELIÊ:  4154 K 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18675B    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type A   
NÚMERO ATELIÊ:  4155 E      OBSERVAÇÕES:  Avec couleurs    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18675C    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type A 
NÚMERO ATELIÊ:  4155 E      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1134



ROGELIOSALMONA ROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18786    
PROJETO:   ROQ      DATA:    01/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P type A    NÚMERO ATELIÊ:  4154 I 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18768    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Coupe et perspective intérieure voûtes        
NÚMERO ATELIÊ:  4153 C      OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18978    
PROJETO:   ROB       DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type D   
NÚMERO ATELIÊ:  4155 H      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18982    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type A   
NÚMERO ATELIÊ:  4154 G      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18983    
PROJETO:   ROB       DATA:    21/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Façade    NÚMERO ATELIÊ:  4155 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18764    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226 lotissement garage route autos piétons         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:   Avec Samper    
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ROGELIOSALMONAROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18765    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P plans type H   NÚMERO ATELIÊ:   -- 
OBSERVAÇÕES:  Avec Samper    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18776    
PROJETO:   ROQ      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Perspective intérieure   NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18767    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P coupes transversales de l'ensemble        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  Avec Samper    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18758    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   Perspective intérieure   NÚMERO ATELIÊ:   4154 F  
OBSERVAÇÕES:  Avec Samper    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18759    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type F   
NÚMERO ATELIÊ:  4154 N      OBSERVAÇÕES:  Avec Samper    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18760    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type H 
NÚMERO ATELIÊ:  4154 P      OBSERVAÇÕES:  Avec Samper    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1136



ROGELIOSALMONA ROQ ET ROB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18986    
PROJETO:   ROQ      DATA:    13/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupe longitudinale   
NÚMERO ATELIÊ:  4154 I       OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18766    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type A   
NÚMERO ATELIÊ:  4154 I       OBSERVAÇÕES:  Avec Samper    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18766    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type A   
NÚMERO ATELIÊ:  4154 I       OBSERVAÇÕES:  Avec Samper    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18766    
PROJETO:   ROQ      DATA:    15/12/1949     
DESCRIÇÃO:   LCM226P Plans et coupes type A   
NÚMERO ATELIÊ:  4154 I       OBSERVAÇÕES:  Avec Samper    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 192    
PROJETO:   ROQ      DATA:    s.d.     
DESCRIÇÃO:   Esquisse coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  --    
OBSERVAÇÕES:  En dossiê Meaux    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 186   
PROJETO:   ROQ      DATA:    s.d.     
DESCRIÇÃO:   Perspectives intérieures   NÚMERO ATELIÊ:  --      
OBSERVAÇÕES:  En dossiê Meaux    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONAROQ ET ROB

ROGELIOSALMONA

ROGELIOSALMONA

PM EX 50

LC BOG

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 18157    
PROJETO:   PM Ex 50      DATA:    26/10/1949     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:500    NÚMERO ATELIÊ:  4142 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00605A    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    03/07/1950     
DESCRIÇÃO:   Centre civique     NÚMERO ATELIÊ:  4220 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00605B    
PROJETO:   LC BOG      DATA:    03/07/1950     
DESCRIÇÃO:   Centre civique     NÚMERO ATELIÊ:  4220 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 188    
PROJETO:   ROQ      DATA:    s.d.     
DESCRIÇÃO:   Esquisse coupe et perspective intérieure     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  En dossiê Meaux    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC M3 4 193    
PROJETO:   ROQ      DATA:    s.d.     
DESCRIÇÃO:   Esquisses axonométrie     
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  En dossiê Meaux    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1138



ROGELIOSALMONA LC BOG

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00601A   
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/07/1950    
DESCRIÇÃO:   Centre civique     NÚMERO ATELIÊ:  4209 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00601B   
PROJETO:   LC BOG      DATA:    03/07/1950    
DESCRIÇÃO:   Regional      NÚMERO ATELIÊ:  4209 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00601C   
PROJETO:   LC BOG      DATA:    03/07/1950    
DESCRIÇÃO:   Regional      NÚMERO ATELIÊ:  4209 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31561   
PROJETO:   LC BOG      DATA:    14/01/1950    
DESCRIÇÃO:   Axonométrie Esc. 1:2000   NÚMERO ATELIÊ:  CC-B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31570   
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951    
DESCRIÇÃO:   Habitation type H2    NÚMERO ATELIÊ:  4298 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00596   
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951    
DESCRIÇÃO:   Habitation type H1    NÚMERO ATELIÊ:  4299 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONALC BOG

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00597   
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951    
DESCRIÇÃO:   Habitation     NÚMERO ATELIÊ:  4300 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00598A   
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951    
DESCRIÇÃO:   Habitation type H3 copia   NÚMERO ATELIÊ:  4301 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 00598B   
PROJETO:   LC BOG      DATA:    30/03/1951    
DESCRIÇÃO:   Habitation type H3    NÚMERO ATELIÊ:  4301 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan regional définitif (habitación rural)  NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-1)   
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan regional définitif (administración, artesanado)        
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-2)       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan regional définitif (creación de centros dominicales de esparcimiento)    
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-3)       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1140



ROGELIOSALMONA LC BOG

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Bogotá metropolitain (situación de la habitación)       
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-1)         OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (cultivar el cuerpo y el espíritu)       
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-3)         OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Bogotá Plan regional définitif (rutas de tierra)          
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-4)       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Bogotá metropolitain (situación del trabajo)        
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-2)        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Bogotá métropolitain (las circulaciones)         
NÚMERO ATELIÊ:  4210 (111-4)         OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Densités (estado actual)     NÚMERO ATELIÊ:  4226 (113) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1141



ROGELIOSALMONALC BOG

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Bogotá densités proposition    NÚMERO ATELIÊ:  4224 (113)   
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Densités (análisis esquemático de distribución de densidades)      
NÚMERO ATELIÊ:  4225 (113)         OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Densités (estudio capacidad máxima)  NÚMERO ATELIÊ:  4223 (121) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (habitación)     NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-1)    
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (análisis de los terrenos ocupados por la habitación)       
NÚMERO ATELIÊ:  4211 (113-1)         OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (trabajo)      NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-2)    
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1142



ROGELIOSALMONA LC BOG

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (circulación)     NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-4)    
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (cultivo del cuerpo)   NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-3)    
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Centre civique (habitación)    NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-1)    
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Centre civique (trabajo)     NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-2)    
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s.c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Centre cívique (actividades espirituales)   NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-3) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Acervo particular Germán Samper   CÓDIGO ACERVO:   s. c.    
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Centre civique (circulación)    NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-4)    
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1143



ROGELIOSALMONALC BOG

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC 31550  
PROJETO:   LC BOG        DATA:    01/04/1950   
DESCRIÇÃO:   Étude des Densités      NÚMERO ATELIÊ:  --     
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC 31566  
PROJETO:   LC BOG        DATA:    21/03/1950   
DESCRIÇÃO:   Schémas plan       NÚMERO ATELIÊ:  --      
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC 31567  
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/05/1950   
DESCRIÇÃO:   Schéma circulations      NÚMERO ATELIÊ:  --      
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC 33686  
PROJETO:   LC BOG        DATA:    23/03/1950   
DESCRIÇÃO:   Organisation des quartiers    NÚMERO ATELIÊ:  --      
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 416   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    01/04/1951   
DESCRIÇÃO:   Habitation H4       NÚMERO ATELIÊ:  4309     
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC 31560  
PROJETO:   LC BOG        DATA:    --   
DESCRIÇÃO:   Schémas plan couleur     NÚMERO ATELIÊ:  CC-B     
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1144



ROGELIOSALMONA LC BOG

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 414   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    01/04/1951   
DESCRIÇÃO:   Habitation H1       NÚMERO ATELIÊ:  4307    
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 415   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    01/04/1951   
DESCRIÇÃO:   Habitation H2 et H3      NÚMERO ATELIÊ:  4308   
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC R2 15 5   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/06/1950   
DESCRIÇÃO:   Centre civique       NÚMERO ATELIÊ:  4212 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC R2 15 6   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/06/1950   
DESCRIÇÃO:   Centre civique (couleurs sur copie)   NÚMERO ATELIÊ:  4212 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC H3 4 343   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan regional définitif (habitación rural)  NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-1) 
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC H3 4 344   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan regional définitif (administración, artesanado)        
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-2)       OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONALC BOG

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC H3 4 345   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan regional définitif (creación de centros dominicales de esparcimiento)    
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-3)       OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC H3 4 346   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Bogotá Plan regional définitif (rutas de tierra)          
NÚMERO ATELIÊ:  4209 (102-4)       OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC H3 4 351   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (habitación)     NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-1)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC H3 4 355   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (análisis de los terrenos ocupados por la habitación)   
NÚMERO ATELIÊ:  4211 (113-1)         OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC H3 4 352   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (trabajo)      NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-2)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC H3 4 353   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (cultivo del cuerpo)   NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-3)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1146



ROGELIOSALMONA

ROGELIOSALMONA

LC BOG

MSM

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC H3 4 354   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Plan urbain (circulación)     NÚMERO ATELIÊ:  4211 (112-4)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC H3 4 356   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Centre civique (habitación)    NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-1)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC H3 4 357   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    30/07/1950   
DESCRIÇÃO:   Centre civique (trabajo)     NÚMERO ATELIÊ:  4212 (121-2)    
OBSERVAÇÕES:  Brouillon    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:    FLC 31565   
PROJETO:   LC BOG        DATA:    22/05/??   
DESCRIÇÃO:   Centre civique plan      NÚMERO ATELIÊ:  --    
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 23114    
PROJETO:   MSM       DATA:    13/02/1951    
DESCRIÇÃO:   Secteur Théorique Ech. 1: 2500  NÚMERO ATELIÊ:  4286 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 30202    
PROJETO:   MSM       DATA:    13/02/1951    
DESCRIÇÃO:   Secteur Théorique Ech. 1:2500   NÚMERO ATELIÊ:  428 (6)  
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONA

ROGELIOSALMONA

ROGELIOSALMONA

MSM

N.RE

JA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30203    
PROJETO:   MSM      DATA:    13/02/1951    
DESCRIÇÃO:   Système de voies    NÚMERO ATELIÊ:  428 (3) 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 01519    
PROJETO:   N.Re      DATA:    06/03/1950     
DESCRIÇÃO:   Plan d'ensemble au niveau du sol          
NÚMERO ATELIÊ:  0.0.1      OBSERVAÇÕES:  --   

FONTE:    Fondation le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09964    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B pan-de-verre du RDC NÚMERO ATELIÊ:  4546 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09965    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B pan de verre 1 étage, élévations et coupes       
NÚMERO ATELIÊ:  4547      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1148



ROGELIOSALMONA JA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09966    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B pan de verre du 2e étage Ech. 1:20        
NÚMERO ATELIÊ:  4548      OBSERVAÇÕES:  Signé Peña vérifié Salmona

   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09967    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A RDC plan Ech. 1:20  NÚMERO ATELIÊ:  4549 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 09968    
PROJETO:   JA        DATA:    08/01/1953    
DESCRIÇÃO:   Maison A 1 étage plan Ech. 1:20  NÚMERO ATELIÊ:  4550 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09969    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A 2 étage    NÚMERO ATELIÊ:  4541 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09970    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A façade nord et sud Ech. 1:20         
NÚMERO ATELIÊ:  4552      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09971    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A façade est Ech. 1:20  NÚMERO ATELIÊ:  4553 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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JA ROGELIOSALMONA

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 09972    
PROJETO:   JA        DATA:    08/01/1953    
DESCRIÇÃO:   Maison A façade ouest Ech. 1:20  NÚMERO ATELIÊ:  4554 
OBSERVAÇÕES:  Coincide com FGJF PLr 021 003 003 de 15/12/52    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09973    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A coupe longitudinale élévation ouest        
NÚMERO ATELIÊ:  4555      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09974    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A coupe longitudinale élévation est         
NÚMERO ATELIÊ:  4556      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09975    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A coupes transversales par l'escalier et par la double hauteur    
NÚMERO ATELIÊ:  4557      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09976    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A coupes longitudinal au nu du mur central        
NÚMERO ATELIÊ:  4558      OBSERVAÇÕES:  19975    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05484A    
PROJETO:   JA       DATA:    11/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Notes LC depuis Bogota sur maison Solano         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1150



ROGELIOSALMONA JA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09952A    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan du sous-sol    NÚMERO ATELIÊ:  4534 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09952B    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan du sous-sol    NÚMERO ATELIÊ:  4534 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09953    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B RDC     NÚMERO ATELIÊ:  4535 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09954    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B 1 étage    NÚMERO ATELIÊ:  4536 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09955    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B II étage    NÚMERO ATELIÊ:  4537 
OBSERVAÇÕES:  Coincide com FGJF PLc005 003 do 15/11/52    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 09956    
PROJETO:   JA        DATA:    08/01/1953    
DESCRIÇÃO:   Maison B élévation façade est-ouest NÚMERO ATELIÊ:  4538     
OBSERVAÇÕES:  Coincide com FGJF PLr 024 003 003 do 18/11/52    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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JA ROGELIOSALMONA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09958    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B façade nord   NÚMERO ATELIÊ:  4540 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09961    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B coupe longitudinale au nu du mur central        
NÚMERO ATELIÊ:  4543      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09962    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B coupe longitudinale élévation façade nord        
NÚMERO ATELIÊ:  4544      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 09957
PROJETO: JA DATA: 08/01/1953
DESCRIÇÃO: Maison B façades est-ouest NÚMERO ATELIÊ: 4539
OBSERVAÇÕES: Coincide com FGJF PLr 024 003 003 de 18/11/52

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 09959
PROJETO: JA DATA: 08/01/1953
DESCRIÇÃO: Maison B façade sud NÚMERO ATELIÊ: 4541
OBSERVAÇÕES: Coincide com FGJF PLr 024 003 003 de 18 11 52

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 09960
PROJETO: JA DATA: 08/01/1953
DESCRIÇÃO: Maison B coupe longitudinale élévation façade sud
OBSERVAÇÕES: Coincide com FGJF PLc005 003 de 15/11/52 NÚMERO ATELIÊ: 4542

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1152



ROGELIOSALMONA JA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09963    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  4545 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09964    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B pan-de-verre du Rez-de-chaussée         
NÚMERO ATELIÊ:  4546      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09965    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B coupe pan-de-verre 1 étage élévations et coupes      
NÚMERO ATELIÊ:  4547      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09977    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A RDC Pan-de-verre  NÚMERO ATELIÊ:  4559 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09978    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A pan-de-verre 1 et 2 étage          
NÚMERO ATELIÊ:  4560      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09982    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A 1 étage    NÚMERO ATELIÊ:  4550 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1153



JA ROGELIOSALMONA

FONTE:    Fondation  Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10011    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B 1 étage    NÚMERO ATELIÊ:  4536 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10012    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B façades est-ouest  NÚMERO ATELIÊ:  4539 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10014    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B coupe longitudinale élévation façade nord        
NÚMERO ATELIÊ:  4544      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10015    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison B pan-de-verre du RDC NÚMERO ATELIÊ:  4546 
OBSERVAÇÕES:  Copie    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10016    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A 1 étage    NÚMERO ATELIÊ:  4550 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10017    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A 2 étage    NÚMERO ATELIÊ:  4551 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1154



ROGELIOSALMONA JA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10018    
PROJETO:   JA       DATA:    08/01/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison A Coupe longitudinale élévation ouest        
NÚMERO ATELIÊ:  4555      OBSERVAÇÕES:  Corrigé par Jullian    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10128A    
PROJETO:   JA       DATA:    01/07/1952     
DESCRIÇÃO:   Perspective intérieure couleurs  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10128B    
PROJETO:   JA       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Perspective intérieure chaminé           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10128C    
PROJETO:   JA       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Perspective intérieure chaminé           
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09964    
PROJETO:   JA       DATA:    28/11/1952     
DESCRIÇÃO:   Maison B pan de verre 1e étage (élévations et coupes)       
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 10362    
PROJETO:   JA       DATA:    18/09/1951     
DESCRIÇÃO:   Esquisses plans niveaux 2 et 3 
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1155



STR ROGELIOSALMONA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30672A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Étages 3 et 4     NÚMERO ATELIÊ:  9 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30672B    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Étages 3 et 4     NÚMERO ATELIÊ:  9 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30677A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale dans l'axe du bâtiment         
NÚMERO ATELIÊ:  14       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30677B    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale dans l'axe du bâtiment         
NÚMERO ATELIÊ:  14       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30679A    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Répartition des appartements côté ouest          
NÚMERO ATELIÊ:  16       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30679B    
PROJETO:   STR       DATA:    01/06/1951     
DESCRIÇÃO:   Répartition des appartements côté ouest         
NÚMERO ATELIÊ:  16       OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1156



ROGELIOSALMONA

ROGELIOSALMONA

CHAND URBANISME

CHAND MAISON DE PEONS 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05275    
PROJETO:   CHAND URBANISME   DATA:    23/04/1951     
DESCRIÇÃO:   Profil des voies    NÚMERO ATELIÊ:  4322 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29085    
PROJETO:   CHAND URBANISME   DATA:    24/04/1951     
DESCRIÇÃO:   Profil des voies    NÚMERO ATELIÊ:  4323 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 05289   
PROJETO:   CHAND URBANISME    DATA:    23/04/1951   
DESCRIÇÃO:   Arborisation (avec couleurs)   NÚMERO ATELIÊ:  4322  
OBSERVAÇÕES:  --     

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:   FLC 05465   
PROJETO:   CHAND MAISON DE PÉONS    DATA:     07/03/1954     
DESCRIÇÃO:   Plan général (maisons péons)    NÚMERO ATELIÊ:   5040 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 05564    
PROJETO:   CHAND MAISON DE PÉONS   DATA:    07/05/1954    
DESCRIÇÃO:   Coupe et façade type XIII péons  NÚMERO ATELIÊ:  5042     
OBSERVAÇÕES:  Coincide com FLC 05444    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1157



ROGELIOSALMONACHAND MAISON DE PEONS 

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05565    
PROJETO:   CHAND MAISON DE PÉONS  DATA:    07/03/1954     
DESCRIÇÃO:   Détail coupe type XIII péons  NÚMERO ATELIÊ:  5042 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:      Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC 29111    
PROJETO:     CHAND MAISON DE PÉONS  DATA:     07/03/1954     
DESCRIÇÃO:     Plan type XIII péons    NÚMERO ATELIÊ:   5041 
OBSERVAÇÕES:    --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC 29110    
PROJETO:   CHAND MAISON DE PÉONS  DATA:     07/03/1954     
DESCRIÇÃO:   Type XIII péons     NÚMERO ATELIÊ:   5040 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:   FLC 29113     
PROJETO:   CHAND MAISON DE PÉONS  DATA:     07/03/1954     
DESCRIÇÃO:   Coupe et façade type XIII Péons Ech. 1:20           
NÚMERO ATELIÊ:  5042      OBSERVAÇÕES:   FLC 05444    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05444    
PROJETO:   CHAND MAISON DE PÉONS  DATA:    07/03/1954     
DESCRIÇÃO:   Coupe et façade type XIII péons            
NÚMERO ATELIÊ:  5042      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1158



ROGELIOSALMONA CHAND AVOCATS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04578    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    01/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04742    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    20/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats implantation   NÚMERO ATELIÊ:  4605 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04743    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    22/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats plan     NÚMERO ATELIÊ:  4607 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04744    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    22/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats coupe par l'escalier Ech. 1:20 (détail façade)       
NÚMERO ATELIÊ:  4608      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04745    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    13/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats coupe par l'escalier Ech. 1:20          
NÚMERO ATELIÊ:  4608      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04746    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    22/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Façades longitudinales et coupes   
NÚMERO ATELIÊ:  4609      OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1159



CHAND AVOCATS ROGELIOSALMONA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04747A    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    14/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats Plan     NÚMERO ATELIÊ:  4610  
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04747B    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    14/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats plan     NÚMERO ATELIÊ:  4610 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04748    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    22/02/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats plan (format horizontal)   
NÚMERO ATELIÊ:  4610      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04750    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Avocats coupe longitudinale; Élévation façade sud-ouest       
NÚMERO ATELIÊ:  4745      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04751    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    30/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats plan d'implantation  NÚMERO ATELIÊ:  4751 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04753    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    16/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade nord-ouest    NÚMERO ATELIÊ:  4639  
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1160



ROGELIOSALMONA CHAND AVOCATS

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04754    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    16/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Façades nord-est, sud-ouest Ech. 1:50          
NÚMERO ATELIÊ:  4641      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04755    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    16/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats façade sud-ouest  NÚMERO ATELIÊ:  4642 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04756    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    30/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats plan d'implantation  NÚMERO ATELIÊ:  4751 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04757    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    30/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats plan du niveau 1   NÚMERO ATELIÊ:  4752 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04758    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    30/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats plan du niveau 1   NÚMERO ATELIÊ:  4752 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04759    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    30/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  4753 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1161



CHAND AVOCATS ROGELIOSALMONA

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 04760    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    30/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats coupe transversale  NÚMERO ATELIÊ:  4753 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06044    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    16/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats façade sud-ouest  NÚMERO ATELIÊ:   4642  
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06045    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    12/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats plan     NÚMERO ATELIÊ:  4607 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06046    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    13/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats coupe par l'escalier  NÚMERO ATELIÊ:   4608 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06047    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    24/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Avocats plan     NÚMERO ATELIÊ:  4610 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06048    
PROJETO:   CHAND AVOCATS    DATA:    16/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Façades nord-est, sud-ouest Ech. 1:50          
NÚMERO ATELIÊ:  4641      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1162



ROGELIOSALMONA CHAND CAPITOL

ROGELIOSALMONA CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05291    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    03/1954     
DESCRIÇÃO:   Silhouettes Ech. 1:1000   NÚMERO ATELIÊ:  4898 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 05444   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    07/03/1954   
DESCRIÇÃO:   Coupe et façade type XIII péons   NÚMERO ATELIÊ:  5042 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05158    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    20/12/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan capitol     NÚMERO ATELIÊ:  4891 bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 05159    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    20/12/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan capitol     NÚMERO ATELIÊ:  4891 bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29149    
PROJETO:   CHAND CAPITOL    DATA:    20/12/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan Ech. 1:1000    NÚMERO ATELIÊ:  4891 bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 05482   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    08/06/1954   
DESCRIÇÃO:   Type X assistance plan et coupes   NÚMERO ATELIÊ:  4892 bis   
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
OS COLABORADORES LATINO-AMERICANOS DE LE CORBUSIER EM PARIS  (1932-1965) 1163



ROGELIOSALMONACHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 05566   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    28/06/1954   
DESCRIÇÃO:   Clerks senior type XI     NÚMERO ATELIÊ:  4897 bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 05557   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    01/12/1953   
DESCRIÇÃO:   Type V mitilar secretary façades et localisation        
NÚMERO ATELIÊ:  4893 ter        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 05556   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    01/12/1953   
DESCRIÇÃO:   Plan et coupes type V     NÚMERO ATELIÊ:  4893 bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 05563   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    10/06/1954   
DESCRIÇÃO:   Superintendants doctor maison 1   NÚMERO ATELIÊ:  4895 bis   
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 05567   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    01/12/1953   
DESCRIÇÃO:   Type V façades et localisation    NÚMERO ATELIÊ:  4893 ter 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 05568   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    10/06/1954   
DESCRIÇÃO:   Superintendants et doctor plan et coupes  NÚMERO ATELIÊ:  4895 ter   
OBSERVAÇÕES:   --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1164



ROGELIOSALMONA CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 29093   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    01/12/1953   
DESCRIÇÃO:   Governor's secretary - military secretary aide de camp localization et façades   
NÚMERO ATELIÊ:  4893        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 05569   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    07/03/1954   
DESCRIÇÃO:   Plan général       NÚMERO ATELIÊ:  5039 bis 
OBSERVAÇÕES:  Dessin LC   

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 05570   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    01/12/1953   
DESCRIÇÃO:   Type X assistances (6 maisons) façades Ech. 1:50        
NÚMERO ATELIÊ:  4896 ter        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 29087   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    s.d.    
DESCRIÇÃO:   Brouillon pour 4896 ter     NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 29094A   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    24/06/1954   
DESCRIÇÃO:   Governor's secretary, military secretary ADC plans et coupes      
NÚMERO ATELIÊ:  4893 bis        OBSERVAÇÕES:  FLC 05557  

  

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 29094B   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    24/06/1954   
DESCRIÇÃO:   Governor's secretary, mitilar secretary ADC plans et coupes       
OBSERVAÇÕES:  Ce plan annule et remplace le 4893   NÚMERO ATELIÊ:  4893 bis   

      

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONACHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 29095   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    01/12/1953   
DESCRIÇÃO:   Type V mitilar secretary ADC façades + localisation        
NÚMERO ATELIÊ:  4893 ter        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 29098   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    08/06/1954   
DESCRIÇÃO:   Type X assistances (6 maisons) plan et coupes Ech. 1:50        
NÚMERO ATELIÊ:  4896 bis        OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 29100   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    10/06/1954   
DESCRIÇÃO:   Superintendants et doctor plan et coupes  NÚMERO ATELIÊ:  4895 bis 
OBSERVAÇÕES:  Ce plan annule et remplace le 4895          

   

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 29099   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    08/06/1954 
DESCRIÇÃO:   Type X assistances (6 maisons) plan et coupes Ech. 1:50       
OBSERVAÇÕES:  Ce plan annule et remplace le 4896   NÚMERO ATELIÊ:  4896 ter   

      

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 29101    
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR  DATA:    10/06/1954   
DESCRIÇÃO:   Superintendants et doctor plan et coupes         
OBSERVAÇÕES:  Ce plan annule et remplace le 4895  NÚMERO ATELIÊ:  4895 ter    

      

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 29104   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    28/06/1954   
DESCRIÇÃO:   Clerks senior type XI Ech. 1:50    NÚMERO ATELIÊ:  4897 bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1166



ROGELIOSALMONA CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR

ROGELIOSALMONA CHAND SECRETARIAT

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 29108A   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    07/03/1954   
DESCRIÇÃO:   Plan général       NÚMERO ATELIÊ:  5039 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 29108B   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    07/03/1954   
DESCRIÇÃO:   Plan général       NÚMERO ATELIÊ:  5039    
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 05237   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    18/11/1951   
DESCRIÇÃO:   Plan masse       NÚMERO ATELIÊ:  --   
OBSERVAÇÕES:  --   

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 05564   
PROJETO:   CHAND VILLAGE DU GOUVERNEUR   DATA:    07/03/1954   
DESCRIÇÃO:   Coupe et façade type XIII péons   NÚMERO ATELIÊ:  5042 
OBSERVAÇÕES:   --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 03350    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Petits schémas "ventilation, soleil, jardin, intimité"        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02685    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    16/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Façade Nord Ouest    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONACHAND SECRETARIAT

ROGELIOSALMONACHAND LEISURE VALLEY

ROGELIOSALMONACHAND CITE INDUSTRIELLE

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 02703    
PROJETO:   CHAND SECRÉTARIAT   DATA:    18/08/1953     
DESCRIÇÃO:   Coupe du bâtiment avec silhouette de référence        
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 05472    
PROJETO:   CHAND LEISURE VALLEY    DATA:    04/12/1953 
DESCRIÇÃO:   Plan Bridge at terminus    OBSERVAÇÕES:  -- 
NÚMERO ATELIÊ:  4873 

    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29139    
PROJETO:   CHAND CITÉ INDUSTRIELLE  DATA:    09/03/1954     
DESCRIÇÃO:   Proposition Ech. 2 cm/100m  NÚMERO ATELIÊ:  4934 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 29140    
PROJETO:   CHAND CITÉ INDUSTRIELLE  DATA:    01/03/1954     
DESCRIÇÃO:   Schéma plan     NÚMERO ATELIÊ:  N-14 bis 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1168



ROGELIOSALMONA H.RO

ROGELIOSALMONA ROCHE

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20828    
PROJETO:   H.RO      DATA:    08/09/1953     
DESCRIÇÃO:   Quartier experimental  (schémas plan et coupe) Ech. 1:200       
NÚMERO ATELIÊ:  4798      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20829A    
PROJETO:   H.RO      DATA:    08/09/1953     
DESCRIÇÃO:   Quartier experimental  (perspective)   
NÚMERO ATELIÊ:  4800      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20829B    
PROJETO:   H.RO      DATA:    08/09/1953     
DESCRIÇÃO:   Quartier experimental   NÚMERO ATELIÊ:  4800 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20762    
PROJETO:   ROCHE      DATA:    10/03/1953     
DESCRIÇÃO:   Maison type F3.I (45 m2, 3 pièces)          
NÚMERO ATELIÊ:  4679      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20763    
PROJETO:   ROCHE      DATA:    13/04/1953    
DESCRIÇÃO:   Maison type F5.I (72 m2, 5 pièces)          
NÚMERO ATELIÊ:  4683      OBSERVAÇÕES:   --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONAROCHE

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 20766    
PROJETO:   ROCHE       DATA:    24/05/1953    
DESCRIÇÃO:   Perspective des types F4 et F5   NÚMERO ATELIÊ:  4716 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20767    
PROJETO:   ROCHE      DATA:    28/05/1953    
DESCRIÇÃO:   Salle et loggia du type F4II  NÚMERO ATELIÊ:  4717 
OBSERVAÇÕES:  NvB    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20768    
PROJETO:   ROCHE      DATA:    24/05/1953    
DESCRIÇÃO:   Chambres des parents type F5.II           
NÚMERO ATELIÊ:  4718      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20769    
PROJETO:   ROCHE      DATA:    28/05/1953    
DESCRIÇÃO:   Chambre des enfants type F5.II et F4 II          
NÚMERO ATELIÊ:  4719      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20771    
PROJETO:   ROCHE      DATA:    20/05/1953    
DESCRIÇÃO:   Perspectives chambre d’enfants (A), salle de type F5I (B), salle et loggia type F5I 
NÚMERO ATELIÊ:  4720      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1170



ROGELIOSALMONA NVB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 20770    
PROJETO:   NVB      DATA:    20/05/1953     
DESCRIÇÃO:   Perspective côté sud   NÚMERO ATELIÊ:  4715 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33212    
PROJETO:   NVB      DATA:    03/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan d'urbanisation Ech. 1 cm/20m          
NÚMERO ATELIÊ:  4651      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33213A    
PROJETO:   NVB      DATA:    03/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Élevation ouest Ech. 1:2000  NÚMERO ATELIÊ:  4654 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33213B    
PROJETO:   NVB      DATA:    03/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Élevation ouest Ech. 1:2000  NÚMERO ATELIÊ:  4654 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33217    
PROJETO:   NVB      DATA:    03/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Élevation est Ech. 1:2000   NÚMERO ATELIÊ:  4654 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 33216
PROJETO: NVB DATA: 20/05/1953
DESCRIÇÃO: Perspective côté sud NÚMERO ATELIÊ: 4715
OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONANVB

FONTE:    IFA       CÓDIGO ACERVO:  PINGU/C/53    
PROJETO:   NVB      DATA:    25/06/1953     
DESCRIÇÃO:   Perspective côté ouest             
NÚMERO ATELIÊ:  4714      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    IFA       CÓDIGO ACERVO:  PINGU/C/53    
PROJETO:   NVB      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Salle et loggia du type F4II  NÚMERO ATELIÊ:  4717 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    IFA       CÓDIGO ACERVO:  PINGU/C/53    
PROJETO:   NVB      DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Chambre des parents type F5II  NÚMERO ATELIÊ:  4718 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    IFA       CÓDIGO ACERVO:  PINGU/C/53    
PROJETO:   NVB      DATA:    03/04/1955     
DESCRIÇÃO:   Facade sud Ech. 1:2000   NÚMERO ATELIÊ:  4655      
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    IFA       CÓDIGO ACERVO:  PINGU/C/53    
PROJETO:   NVB      DATA:    03/04/1955     
DESCRIÇÃO:   Facade ouest Ech. 1:2000  NÚMERO ATELIÊ:  4654     
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: IFA CÓDIGO ACERVO: PINGU/C/53
PROJETO: NVB DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Perspectives chambre d'enfants (A), Salle de type F5I (B), Salle et loggia type F5I 
NÚMERO ATELIÊ: 4720 OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1172



ROGELIOSALMONA NVB

CUBROGELIOSALMONA

FONTE:    IFA       CÓDIGO ACERVO:  PINGU/C/53    
PROJETO:   NVB      DATA:    03/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan d'urbanisation Ech. 1 cm/20m          
NÚMERO ATELIÊ:  4651       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    IFA       CÓDIGO ACERVO:  PINGU/C/53    
PROJETO:   NVB      DATA:    03/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan d'urbanisation Ech. 1cm/20m          
NÚMERO ATELIÊ:  4651       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 33232    
PROJETO:   NVB      DATA:    03/04/1953     
DESCRIÇÃO:   Plan d'urbanisation Ech. 1 cm/20m          
NÚMERO ATELIÊ:  4651      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12531    
PROJETO:   CUB       DATA:    21/08/1953     
DESCRIÇÃO:   Projet d'Implantation   NÚMERO ATELIÊ:  4793 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12536    
PROJETO:   CUB       DATA:    05/07/1954     
DESCRIÇÃO:   Coupe Transverale Ech. 1:100  NÚMERO ATELIÊ:  5076 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONACUB

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12539    
PROJETO:   CUB       DATA:    05/07/1954     
DESCRIÇÃO:   Façade Nord Est    NÚMERO ATELIÊ:  5079 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12540    
PROJETO:   CUB       DATA:    05/07/1954     
DESCRIÇÃO:   Façade Sud Ouest    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12963    
PROJETO:   CUB       DATA:    23/11/1955     
DESCRIÇÃO:   Schéma cope transversale  NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12991E    
PROJETO:   CUB       DATA:    27/12/1955     
DESCRIÇÃO:   Schéma "pour gargouilles de loggias"         
NÚMERO ATELIÊ:  --       OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation  Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 12993B    
PROJETO:   CUB       DATA:    s.d.      
DESCRIÇÃO:   Perspective en stylo    NÚMERO ATELIÊ:  -- 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1174



ROGELIOSALMONA ACC

ROGELIOSALMONA ASH

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 30244    
PROJETO:   ACC       DATA:    13/04/1954     
DESCRIÇÃO:   Élévation Vitraux - Façade Nord-Ouest         
NÚMERO ATELIÊ:  4993      OBSERVAÇÕES:     

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06426A    
PROJETO:   ASH      DATA:    13/04/1954     
DESCRIÇÃO:   Vitraux Façades NO et SE   NÚMERO ATELIÊ:  4994 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 06426B    
PROJETO:   ASH      DATA:    13/04/1954     
DESCRIÇÃO:   Vitraux Façades NO et SE   NÚMERO ATELIÊ:  4994 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONALC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-347
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (situación de la habitación)
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-1) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-348
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (situación del trabajo)
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-2) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-349
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (cultivar el cuerpo y el espíritu)
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-3) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-350
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain (circulaciones) NÚMERO ATELIÊ: 4210 (111-4) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-358
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre cívique (actividades espirituales) NÚMERO ATELIÊ: 4212 (121-3) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-359
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan régional première étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4209 (181-1) OBSERVAÇÕES: Brouillon

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1176



ROGELIOSALMONA LC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-360
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan métropolitain première étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (181-2) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-361
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan métropolitain deuxième étape
NÚMERO ATELIÊ: 4210 (182-2) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-363
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique première étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4212 (181-4) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-365
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique deuxième étape de réalisation
NÚMERO ATELIÊ: 4212 (182-4) OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-401
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique trabajo NÚMERO ATELIÊ: 4212 (121-2) 
OBSERVAÇÕES: Brouillon

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-417
PROJETO: LC BOG DATA: s.d.
DESCRIÇÃO: Croquis "Capacité de la ville avec ses limites naturels [sic]"
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4223 (121-divers) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4009

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONALC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-418

PROJETO: LC BOG DATA: s.d.

DESCRIÇÃO: Analyse demonstrative de la concentration autour de l'axe est-ouest

NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4225 (112-divers) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4007

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-419

PROJETO: LC BOG DATA: s.d.

DESCRIÇÃO: Densité Croquis “Situación actual”
NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4226 (111-divers) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4007

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-420

PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950

DESCRIÇÃO: Densités proposition

NÚMERO ATELIÊ: Brouillon pour 4224 (113 divers) OBSERVAÇÕES: Brouillon en GS4008

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-421

PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950

DESCRIÇÃO: Croquis National B NÚMERO ATELIÊ: --

OBSERVAÇÕES: Brouillon pour (101-1)

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-423

PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950

DESCRIÇÃO: Bogotá métropolitain NÚMERO ATELIÊ: 4210

OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-347/350

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-422

PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950

DESCRIÇÃO: Plan régional définitif (habitación rural)
NÚMERO ATELIÊ: 4209 OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-343/46

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1178



ROGELIOSALMONA LC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-424
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Plan Urbain Habitation NÚMERO ATELIÊ: 4211
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-351/55

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-425
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre Civique Habitation NÚMERO ATELIÊ: 4212
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-356/57 

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-428
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités estudio capacidad máxima NÚMERO ATELIÊ: 4223
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour (121)

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-430
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités análisis esquemático de distribución de densidades
NÚMERO ATELIÊ: 4225 OBSERVAÇÕES: Brouillon pour (113)

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-431
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Densités situación actual NÚMERO ATELIÊ: 4226
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour (113); FLC H3-4-419

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC H3-4-439
PROJETO: LC BOG DATA: 30/06/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique NÚMERO ATELIÊ: 4212
OBSERVAÇÕES: Brouillon pour FLC H3-4-356/58

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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ROGELIOSALMONALC BOG

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 09953
PROJETO: JA DATA: 12/11/1952
DESCRIÇÃO: Maison B RDC NÚMERO ATELIÊ: 4535
OBSERVAÇÕES: Datado no Livre Noir em 08/01/1953

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO:   FLC 31565
PROJETO: LC BOG DATA: 22/03/1950
DESCRIÇÃO: Centre civique plan NÚMERO ATELIÊ: --
OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1180



TEODORO
GONZÁLEZDELEÓN



B TEODOROGONZÁLEZ DE LEÓN

FONTE:    Fondation Le Corbusier      CÓDIGO ACERVO:  FLC 13458          
PROJETO:   B (Appartement de M. Le Corbusier)  DATA:     25/07/1948    
DESCRIÇÃO:   Modifications des pans-de-verre   NÚMERO ATELIÊ:  --     
OBSERVAÇÕES:  Coupe sur pan de verres et portes        

FONTE:    Fondation Le Corbusier      CÓDIGO ACERVO:  FLC 13460C 
PROJETO:   B (Appartement de M. Le Corbusier) DATA:    25/07/1948   
DESCRIÇÃO:   Modifications des pans-de-verre  NÚMERO ATELIÊ:   3994 
OBSERVAÇÕES:  Copie avec croquis détail 

        

FONTE:    Fondation Le Corbusier     CÓDIGO ACERVO:  FLC 13461B   
PROJETO:   B (Appartement de M. Le Corbusier)   DATA:    25/07/1948        
DESCRIÇÃO:   Modifications des pans-de-verre dans la plans et élévations   
NÚMERO ATELIÊ:   3993        OBSERVAÇÕES:  --    

    
    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 13460A
PROJETO: B DATA: 25/07/1948
DESCRIÇÃO: Modifications des pans-de-verre dans la Appartement de M. Le Corbusier 
NÚMERO ATELIÊ: 3994 OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 13460B
PROJETO: B DATA: 25/07/1948
DESCRIÇÃO: Modifications des pans-de-verre dans la Appartement de M. Le Corbusier 
NÚMERO ATELIÊ: 3994 OBSERVAÇÕES: Copie

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO:  FLC 13461A
PROJETO: B (Appartement de M. Le Corbusier) DATA: 25/07/1948 
DESCRIÇÃO: Modifications des pans-de-verre dans la plans et élévations
NÚMERO ATELIÊ: 3993 OBSERVAÇÕES:     --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1182



TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN CD SD

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09514    
PROJETO:   CD SD      DATA:    04/05/1948     
DESCRIÇÃO:   Fenêtres des lavabos façade sud-ouest         
NÚMERO ATELIÊ:  3971      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09519    
PROJETO:   CD SD      DATA:    06/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Points d'arrêt des ascenseurs  NÚMERO ATELIÊ:  3978 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09521    
PROJETO:   CD SD      DATA:    15/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale de la cave : indications pour la pente de la dalle     
NÚMERO ATELIÊ:  3981 C      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09520    
PROJETO:   CD SD      DATA:    15/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Dalle pour plafond de la cave/trou          
NÚMERO ATELIÊ:  3980      OBSERVAÇÕES:  --    

BTEODOROGONZÁLEZ DE LEÓN

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO:  FLC 13461B
PROJETO: B (Appartement de M. Le Corbusier) DATA: 25/07/1948
DESCRIÇÃO: Modifications des pans-de-verre dans la plans et élévations
NÚMERO ATELIÊ:  3993 OBSERVAÇÕES: --

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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CD SD

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09526    
PROJETO:   CD SD      DATA:    02/07/1948     
DESCRIÇÃO:   Détail façade cave et soupiraux NÚMERO ATELIÊ:  3986 A 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09527    
PROJETO:   CD SD      DATA:    02/07/1948     
DESCRIÇÃO:   Dalle pour plafond de la cave  
NÚMERO ATELIÊ:  3987      OBSERVAÇÕES:  Annule et remplace le 3980

   

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09528    
PROJETO:   CD SD      DATA:    02/07/1948     
DESCRIÇÃO:   Détail des poutres transversales dans les murs pignons       
NÚMERO ATELIÊ:  3988 A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09543    
PROJETO:   CD SD      DATA:    30/07/1948     
DESCRIÇÃO:   Escalier en colimaçon   NÚMERO ATELIÊ:  3997 
OBSERVAÇÕES:  --    

TEODOROGONZÁLEZ DE LEÓN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09524    
PROJETO:   CD SD      DATA:    21/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Détail descente des eaux pluviales   
NÚMERO ATELIÊ:  3984      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09525    
PROJETO:   CD SD      DATA:    28/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale de la cave: coupe sur le carneau       
NÚMERO ATELIÊ:  3985 A      OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1184



CD SD

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09544    
PROJETO:   CD SD      DATA:    01/08/1948     
DESCRIÇÃO:   Brise-soleil horizontal détail  NÚMERO ATELIÊ:  3998 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09545    
PROJETO:   CD SD      DATA:    15/08/1948     
DESCRIÇÃO:   Brise-soleil vertical (détail)  NÚMERO ATELIÊ:  3999 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09546    
PROJETO:   CD SD      DATA:    10/08/1948     
DESCRIÇÃO:   Brise-soleil     NÚMERO ATELIÊ:  4000 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09554    
PROJETO:   CD SD      DATA:    27/09/1948     
DESCRIÇÃO:   Modifications des soupiraux de la cave          
NÚMERO ATELIÊ:  4007      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09598    
PROJETO:   CD SD      DATA:    27/09/1948     
DESCRIÇÃO:   Toit-terrasse: bureaux, sanitaire  
NÚMERO ATELIÊ:  4057      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09455A    
PROJETO:   CD SD      DATA:    19/04/1948     
DESCRIÇÃO:   Détails du bloc des circulations NÚMERO ATELIÊ:  3882 
OBSERVAÇÕES:  --    

TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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CD SD

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09458    
PROJETO:   CD SD      DATA:    01/04/1948     
DESCRIÇÃO:   Détails bloc de circulations étages courants 3, 4, 5 avec des cotes     
NÚMERO ATELIÊ:  3883      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09459    
PROJETO:   CD SD      DATA:    01/04/1948     
DESCRIÇÃO:   Détails bloc de circulations étages courants 3, 4, 5       
NÚMERO ATELIÊ:  3883      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 31917    
PROJETO:   CD SD      DATA:    18/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Plan ferraillage des nervures  NÚMERO ATELIÊ:  3981 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09460    
PROJETO:   CD SD      DATA:    00/04/1948     
DESCRIÇÃO:   Concierge et garage/plan montrant circulation         
NÚMERO ATELIÊ:  3884      OBSERVAÇÕES:  --    

TEODOROGONZÁLEZ DE LEÓN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09455B    
PROJETO:   CD SD      DATA:    19/04/1948     
DESCRIÇÃO:   Détails du bloc des circulations copie avec des notes en crayon     
NÚMERO ATELIÊ:  3882      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09456    
PROJETO:   CD SD      DATA:    25/01/1948     
DESCRIÇÃO:   Bloc de circulations RDC et 1 étage  
NÚMERO ATELIÊ:  3882 B      OBSERVAÇÕES:  Remplace le 3882    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1186



CD SD

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09465    
PROJETO:   CD SD      DATA:    01/04/1948     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale derrière la façade sud-est, dessin d'étude      
NÚMERO ATELIÊ:  3918      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09466    
PROJETO:   CD SD      DATA:    15/04/1948     
DESCRIÇÃO:   Coupe longitudinale derrière la façade sud-est  
NÚMERO ATELIÊ:  3918      OBSERVAÇÕES:  Calqué    

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 09468    
PROJETO:   CD SD       DATA:    05/04/1948    
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale sur escalier  NÚMERO ATELIÊ:  3919     
OBSERVAÇÕES:  Calque    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09469    
PROJETO:   CD SD      DATA:    02/07/1948     
DESCRIÇÃO:   Plancher plan ferraillage des poutres  
NÚMERO ATELIÊ:  3920      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09487    
PROJETO:   CD SD      DATA:    02/07/1948     
DESCRIÇÃO:   Pan-de-verre, ensemble (élévation et coupes)        
NÚMERO ATELIÊ:  3928      OBSERVAÇÕES:  --    

TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN

FONTE:    Fondation Le Corbusier    CÓDIGO ACERVO:  FLC 09467    
PROJETO:   CD SD       DATA:    30/07/1948    
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale sur escalier  NÚMERO ATELIÊ:  3919 
OBSERVAÇÕES:  --    

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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CD SD

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09517    
PROJETO:   CD SD      DATA:    28/05/1948     
DESCRIÇÃO:   Cave      NÚMERO ATELIÊ:  3976 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09534    
PROJETO:   CD SD      DATA:    25/05/1948     
DESCRIÇÃO:   Nombre et fixation des pan de verre (vue de l'intérieur)       
NÚMERO ATELIÊ:  3974 A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09534   
PROJETO:   CD SD      DATA:    25/05/1948     
DESCRIÇÃO:   Nombre et fixation des pan de verre (vue de l'intérieur; détail)      
NÚMERO ATELIÊ:  3974 A      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09535    
PROJETO:   CD SD      DATA:    06/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Point d'arrêt des ascenseurs (annulé)         
NÚMERO ATELIÊ:  3978      OBSERVAÇÕES:  --    

TEODOROGONZÁLEZ DE LEÓN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09515    
PROJETO:   CD SD      DATA:    18/05/1948     
DESCRIÇÃO:   Avancement des brise-soleils angle (pan de verre) Plans des angles SO et NO   
NÚMERO ATELIÊ:  3975      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09516    
PROJETO:   CD SD      DATA:    28/05/1948     
DESCRIÇÃO:   Cave      NÚMERO ATELIÊ:  3976 
OBSERVAÇÕES:  --    

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1188



CD SD

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09537    
PROJETO:   CD SD      DATA:    08/07/1948     
DESCRIÇÃO:   2e plancher, trous à prévoir Ech. 1:100         
NÚMERO ATELIÊ:  3990 B      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09886    
PROJETO:   CD SD      DATA:    06/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Coupe transversale sur la terrasse          
NÚMERO ATELIÊ:  3920      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09522    
PROJETO:   CD SD      DATA:    18/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Poteaux façade nord ouest  NÚMERO ATELIÊ:  3982 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09523    
PROJETO:   CD SD      DATA:    20/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Détails construction    NÚMERO ATELIÊ:  3983 D 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09536    
PROJETO:   CD SD      DATA:    04/08/1948     
DESCRIÇÃO:   Chauffage DEFD One   NÚMERO ATELIÊ:  3990 C 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09541    
PROJETO:   CD SD      DATA:    30/07/1948     
DESCRIÇÃO:   Trous à prévoir dans le plancher  
NÚMERO ATELIÊ:  3996 A      OBSERVAÇÕES:  --    

TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN

FILHOS DA RUE DE SÈVRES:
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CD SD TEODOROGONZÁLEZ DE LEÓN

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09542    
PROJETO:   CD SD      DATA:    30/07/1948     
DESCRIÇÃO:   Troisième plancher    NÚMERO ATELIÊ:  3996 B 
OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 09465
PROJETO: CD SD DATA: 01/04/1948
DESCRIÇÃO: Coupe longitudinale derrière la façade sud-est, dessin d'étude
NÚMERO ATELIÊ: 3918 OBSERVAÇÕES: --

FONTE: Fondation Le Corbusier CÓDIGO ACERVO: FLC 09455B
PROJETO: CD SD DATA: 19/04/1948
DESCRIÇÃO: Détails du bloc des circulations copie avec des notes en crayon
NÚMERO ATELIÊ: 3882 OBSERVAÇÕES: --

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1190



VICENTEMEDEL



FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 25205    
PROJETO:   MMI      DATA:    05/05/1948     
DESCRIÇÃO:   Mosaique de coffrage au plafond du sol artificiel        
NÚMERO ATELIÊ:  A.0.3.34      OBSERVAÇÕES:  --    

FONTE:    Fondation Le Corbusier   CÓDIGO ACERVO:  FLC 09535    
PROJETO:   MMI      DATA:    06/06/1948     
DESCRIÇÃO:   Points d'arrêt des ascenseurs Ech. 1:50         
NÚMERO ATELIÊ:  3978      OBSERVAÇÕES:  --    

VICENTEMEDELMMI

INGRID 
QUINTANA GUERRERO1192



ANEXO n. 2

CÓDIGO ATELIÊ PROJETO DESCRIÇÃO

3218 RA Schéma terasse

3233 AL Lotissement marine

3244 AL Panorama de la mer

3972 CD SD Fenêtres des lavabos détails

3977 CD SD Coupe longitudinale et transversale cave

4001 CD SD Schéma de distribution air conditioné

4128 CD SD Coupe transversal

4154 A ROB Lotissement care [sic] -modulor 226+paysage. Façade modulor

4154 B LC M-226P-ROQ Coupe

4154 C LC M-226P-ROQ Resumé

4154 D LC M-226P-ROQ Plan d'ensemble

4154 E LC M-226P-ROQ Plan d'ensemble

4154 L LC M-226P-ROQ Types C et D

4154 M LC M-226P-ROQ Type E

4154 O LC M-226P-ROQ Type G

4157 PM Ex. 50 Plan d'ensemble, façade et coupes

4177 BOG Circulations c 1/2000

4178 BOG Centre civique photo

4179 BOG Centre civique photo

4180 BOG Centre civique photo

4181 BOG Centre civique photo

4182 BOG Centre civique photo

4183 BOG Centre civique photo

4184 BOG Centre civique photo

4185 BOG Centre civique photo

4186 BOG Centre civique photo

4187 BOG Regional-copie

4188 BOG Urbain échelle 1:100.000

4190 CD SD Détail de la gare en tole de l'escalier

4195 BOG Plan régional arte urbain

4196 BOG Plan régional arte regional

4197 BOG Division secteur

4198 BOG Secteur SID (Habitation)

ANEXO n. 2 (Tabela n. 20): Lista de planos ainda não localizados; assinados, no Livre Noir, por colaboradores latino-americanos de Le Corbusier

COLABORADOR DATA OBSERVAÇÕES

Gómez Gavazzo 30/03/1934

Gómez Gavazzo 30/03/1934

Gómez Gavazzo 15/03/1934

González de León 04/05/1948

González de León 30/05/1948 Barrado

Salmona 19/08/1948

Serralta 07/05/1949

Salmona 17/12/1949

Salmona 17/12/1949

Salmona 17/12/1949

Salmona 17/12/1949

Salmona 17/12/1949

Salmona 17/12/1949

Samper 17/12/1949

Samper 17/12/1949

Serralta 12/01/1950

Salmona 08/02/1950

Salmona 08/02/1950

Salmona 08/02/1950

Salmona 08/02/1950
Salmona, Samper, Solomita 08/02/1950
Salmona, Samper, Solomita 08/02/1950
Salmona, Samper, Solomita 08/02/1950
Salmona, Samper, Solomita 08/02/1950
Salmona, Samper, Solomita 08/02/1950
Salmona, Samper, Solomita 08/02/1950
Samper 08/02/1950
Samper 08/02/1950

Clémot 14/03/1950
Salmona 17/04/1950
Salmona 17/04/1950
Valencia 17/04/1950
Samper 17/04/1950

ANEXO n. 2 (Tabela n. 20): Lista de planos ainda não localizados; assinados, no Livre Noir, por colaboradores latino-americanos de Le Corbusier

4199 BOG Secteur SID (Péaton)

4200 BOG SID (Détail habitation)

4202 BOG Plan urbain (circulation)

4204 CD SD Détail du pan-de-verre ouvrable métalique des bureaux

4208 BOG Echelle urbaine état 

4215 Tr. Ste B. Plan d'ensemble (permis)

4216 Tr. Ste B. Cité (permis)

4217 Tr. Ste B. Anneau solution A

4245 BOG Insertion du nouveau reseau circulatoire dans la ville actuelle

4281 MSM Aménagement du terrain 1/10,000

4285 MSM Aménagement autour de l'unité. Plan photographique

4287 MSM Secteur théorique. Circulations

4288 MSM Secteur théorique. Vol. Bath.

4304 BOG Zones livres pour habitation

4310 MSM Dossier circulation

4311 MSM Dossier circulation

4312 MSM Dossier circulation

4313 MSM Dossier circulation

4314 MSM Dossier circulation

4314 B MSM Dossier circulation

4320 CHAND LC ?? De comparation [sic] avec paris

4321 CHAND LC ?? De comparation [sic] avec paris

4331 CHAND LC étude de quartier industriel

4334 CHAND LC Haute cour, les 4 coupes

4335 CHAND LC Haute cour, les plans

4365 JA Plan rez-de-chausée

4366 JA Plan 1 étage

4372 CHAND LC High court plan 3eme niveau

4430 CHAND LC Capitol, côtes d'écartemments de l'assemblée et Haute Court

4447 CHAND LC Sécretariat esquise façade est

4448 CHAND LC Sécretariat  plan type

4449 CHAND LC Sécretariat  étage ministres

4450 CHAND LC Sécretariat  étage ministres

4451 CHAND LC Sécretariat  étage ministres

4452 CHAND LC Sécretariat  étage ministres

4453 CHAND LC Sécretariat  coupe salle gouverneur

4454 CHAND LC Sécretariat  cabinet ministres

Samper 17/04/1950
Salmona 17/04/1950
Samper 05/06/1950

Clémot 08/06/1950
Samper 15/06/1950

Clémot 10/07/1950

Clémot 10/07/1950

Clémot 10/07/1950
Samper 28/06/1950
Salmona 24/12/1950
Samper 13/02/1951
Salmona 13/02/1951
Salmona 13/02/1951
Valencia 01/04/1951
Samper 01/04/1951
Samper 01/04/1951
Samper 01/04/1951
Samper 01/04/1951
Samper 01/04/1951
Samper 01/04/1951
Samper 23/04/1951
Samper 23/04/1951
Samper 24/04/1951
Salmona 04/05/1951
Samper 04/05/1951
Samper 14/01/1952
Samper 14/01/1952
Pérez 18/01/1952

Samper 04/05/1952
Existe outra prancha n. 4430, no dossiê 
JA

Samper 06/06/1952 Barrado 4356

Samper 06/06/1952 Barrado 4357

Samper 06/06/1952 Barrado 4358

Samper 13/06/1952 Barrado 4359

Samper 13/06/1952 Barrado 4360

Samper 13/06/1952 Barrado 4361

Samper 13/06/1952 Barrado 4362

Samper 13/06/1952 Barrado 4363
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4199 BOG Secteur SID (Péaton)

4200 BOG SID (Détail habitation)

4202 BOG Plan urbain (circulation)

4204 CD SD Détail du pan-de-verre ouvrable métalique des bureaux

4208 BOG Echelle urbaine état 

4215 Tr. Ste B. Plan d'ensemble (permis)

4216 Tr. Ste B. Cité (permis)

4217 Tr. Ste B. Anneau solution A

4245 BOG Insertion du nouveau reseau circulatoire dans la ville actuelle

4281 MSM Aménagement du terrain 1/10,000

4285 MSM Aménagement autour de l'unité. Plan photographique

4287 MSM Secteur théorique. Circulations

4288 MSM Secteur théorique. Vol. Bath.

4304 BOG Zones livres pour habitation

4310 MSM Dossier circulation

4311 MSM Dossier circulation

4312 MSM Dossier circulation

4313 MSM Dossier circulation

4314 MSM Dossier circulation

4314 B MSM Dossier circulation

4320 CHAND LC ?? De comparation [sic] avec paris

4321 CHAND LC ?? De comparation [sic] avec paris

4331 CHAND LC étude de quartier industriel

4334 CHAND LC Haute cour, les 4 coupes

4335 CHAND LC Haute cour, les plans

4365 JA Plan rez-de-chausée

4366 JA Plan 1 étage

4372 CHAND LC High court plan 3eme niveau

4430 CHAND LC Capitol, côtes d'écartemments de l'assemblée et Haute Court

4447 CHAND LC Sécretariat esquise façade est

4448 CHAND LC Sécretariat  plan type

4449 CHAND LC Sécretariat  étage ministres

4450 CHAND LC Sécretariat  étage ministres

4451 CHAND LC Sécretariat  étage ministres

4452 CHAND LC Sécretariat  étage ministres

4453 CHAND LC Sécretariat  coupe salle gouverneur

4454 CHAND LC Sécretariat  cabinet ministres

Samper 17/04/1950
Salmona 17/04/1950
Samper 05/06/1950

Clémot 08/06/1950
Samper 15/06/1950

Clémot 10/07/1950

Clémot 10/07/1950

Clémot 10/07/1950
Samper 28/06/1950
Salmona 24/12/1950
Samper 13/02/1951
Salmona 13/02/1951
Salmona 13/02/1951
Valencia 01/04/1951
Samper 01/04/1951
Samper 01/04/1951
Samper 01/04/1951
Samper 01/04/1951
Samper 01/04/1951
Samper 01/04/1951
Samper 23/04/1951
Samper 23/04/1951
Samper 24/04/1951
Salmona 04/05/1951
Samper 04/05/1951
Samper 14/01/1952
Samper 14/01/1952
Pérez 18/01/1952

Samper 04/05/1952
Existe outra prancha n. 4430, no dossiê 
JA

Samper 06/06/1952 Barrado 4356

Samper 06/06/1952 Barrado 4357

Samper 06/06/1952 Barrado 4358

Samper 13/06/1952 Barrado 4359

Samper 13/06/1952 Barrado 4360

Samper 13/06/1952 Barrado 4361

Samper 13/06/1952 Barrado 4362

Samper 13/06/1952 Barrado 4363

4455 CHAND LC Perspective

4458 CHAND LC Sécretariat  (feuilles [?])

4459 CHAND LC Sécretariat  (feuilles [?]) studies

4464 CHAND LC Sécretariat détails  façade ampliation hauteur

4465 CHAND LC Sécretariat  été soleil epures [?]

4466 CHAND LC Sécretariat  été soleil epures [?]

4467 CHAND LC Sécretariat  hiver soleil epures [?]

4474 CHAND LC Sécretariat  ensoleillement ministres

4505 CHAND LC Une maison un arbre s2

4506 CHAND LC Sécretariat  divers proportions des bureaux

4619 CHAND LC Perspective chemin assemblée sécretariat

4626 CHAND LC Sécretariat  plan niveau type z

4628 CHAND LC Sécretariat  plan coupe avec détails de construction

4650 CHAND LC Croquis [?] Sécretariat

4688 CHAND LC
Etude de divers solutions pour arreter le soleil des 4 côtés plans et 
coupes 1:50

4690 CHAND LC City center. Façades nord-ouest. Brise soleil vertical esc 1:50

4688 CHAND LC
Etude de divers solutions pour arreter le soleil des 4 côtés plans et 
coupes 1:50

4690 CHAND LC City center. Façades nord-ouest. Brise soleil vertical esc 1:50

4696 CHAND LC La fosse de la considération (LA MAIN)

4713 H.RO
Plan géneral 1e solution. A. Volume bâti B. Espaces verts C. 
Circulations

4721 ROCHE 
Plan géneral 1e solution. A. Volume bâti B. Espaces verts C. 
Circulations

4725 ACC Plan du viv. I [sic]

4745 H.RO Comparatif des 3 types d'habitation

4754 CHAND LC Avocats façade N.O.

4761 H.RO Perspective

4769 CHAND LC Retaing wall. Section

4770 CHAND LC Retaing wall. Plan

4772 H.RO Plan de comparaison de plusieurs types d'habitation

4773 CHAND LC Sécretariat façade des ministres 

4774 CHAND LC Sécretariat corrección du plan 4693 ministres "poutres de façade"

4779 CHAND LC Haute cour. Ventilation naturelle et artificielle plans

Samper 13/06/1952
Barrado 4364 (código em fotos tiradas 
por Samper)

Samper 01/07/1952
Samper 01/07/1952
Samper 25/07/1952
Samper 25/07/1952
Samper 25/07/1952
Samper 25/07/1952
Samper 30/07/1952
Salmona 07/11/1952
Samper 07/11/1952
Samper 26/02/1953
Samper 27/02/1953
Samper 02/03/1953 Riscos preparatórios no caderno GS8

Samper 29/03/1953

Tobito 18/05/1953
Tobito 18/05/1953

Tobito 18/05/1953
Tobito 18/05/1953
Samper 10/05/1956

Samper 17/04/1953

Salmona 27/03/1953
Doshi-Tobito 02/06/1953

Samper 11/06/1953

Existe outra prancha n. 4745, no dossiê 
CHAND LC Avocats (assinado por 
Salmona)

Salmona 30/05/1953
Samper 01/07/1953
Salmona 03/06/1953
Salmona 03/06/1953

Samper-Kim 09/07/1953
Samper 09/07/1953 Correção da prancha n. 4612

Samper 09/07/1953

Samper-Doshi 11/07/1953

4780 CHAND LC Haute cour. Ventilation naturelle et artificielle coupe longitudinal

4781 CHAND LC Haute cour. Ventilation artificielle petites courts coupe transversal

4782 CHAND LC Haute cour. Correction de la ?? Des ministres coupe ech 1/100
4790 CHAND LC City center
4791 CHAND LC City center
4875 CHAND LC High Court [?]
4882 CHAND LC Rajbhawan [sic] Niveau 3bis ech 1:200
4883 CHAND LC Rajbhawan [sic] Niveau 4 ech 1:200
4884 CHAND LC Rajbhawan [sic] Niveau 5 (terrasse) ech 1/200
4888 CHAND LC Coupe-3
4894 CHAND LC Village gouverneur type V plans
4899 CHAND LC Village gouverneur type XIII plans
4900 CHAND LC Village gouverneur perspective (simple rooms)
4919 AMOA Façades ech 1:50
4933 CHAND LC Croquis d'immeubles de 4 étages pour appartements

4898 CHAND LC Silohuettes générales 1:1000 (ce plan remplace le 4470)
5002 CHAND LC Palais du gouverneur structure 1:50
5003 CHAND LC Palais du gouverneur structure 1:50
5004 CHAND LC Palais du gouverneur détails grandeur des murs différent 1:1
5005 CHAND LC Coupe travers le hall d'entrée - longitudinal 1:50
5006 CHAND LC Coupe travers salon d'État (transversal)
5036 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 1 1:50
5037 CHAND LC Palais du gouverneur plan d'implantation 1:200
5042 bis CHAND LC Village du gouverneur coupe par la cuisine
5070 CHAND LC Maison des péons ech 1:20
5086 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 2 reception 1:50

5088 CHAND LC Palais du gouverneur système de structure dalle du niveau 2, 1:50

5089 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 3, 1:50
5090 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 3 bis, 1:50
5091 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 1 bis, 1:50
5092 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 5 bis, 1:50
5093 CHAND LC Palais du gouverneur bureau, 1:50
5094 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 5, 1:50
5095 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 1, 1:50

Samper-Doshi 11/07/1953

Samper-Doshi 11/07/1953
Samper 13/07/1953

Tobito 17/07/1953

Tobito 17/07/1953

Tobito 21/12/1953

Tobito 02/01/1954

Tobito 02/01/1954

Tobito 02/01/1954

Tobito 02/01/1954
Salmona 30/12/1953
Salmona 30/12/1953
Salmona 01/01/1954
Salmona 22/01/1954
Salmona 03/03/1954

Salmona 21/03/1954
Na sequência, está no lugar de n. 4948 
(erro?)

Tobito 14/04/1954

Tobito 14/04/1954

Tobito 14/04/1954

Tobito 14/04/1954

Tobito 14/04/1954

Tobito 07/05/1954

Tobito 07/05/1954
Salmona 13/05/1954

Salmona 12/06/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954
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4780 CHAND LC Haute cour. Ventilation naturelle et artificielle coupe longitudinal

4781 CHAND LC Haute cour. Ventilation artificielle petites courts coupe transversal

4782 CHAND LC Haute cour. Correction de la ?? Des ministres coupe ech 1/100
4790 CHAND LC City center
4791 CHAND LC City center
4875 CHAND LC High Court [?]
4882 CHAND LC Rajbhawan [sic] Niveau 3bis ech 1:200
4883 CHAND LC Rajbhawan [sic] Niveau 4 ech 1:200
4884 CHAND LC Rajbhawan [sic] Niveau 5 (terrasse) ech 1/200
4888 CHAND LC Coupe-3
4894 CHAND LC Village gouverneur type V plans
4899 CHAND LC Village gouverneur type XIII plans
4900 CHAND LC Village gouverneur perspective (simple rooms)
4919 AMOA Façades ech 1:50
4933 CHAND LC Croquis d'immeubles de 4 étages pour appartements

4898 CHAND LC Silohuettes générales 1:1000 (ce plan remplace le 4470)
5002 CHAND LC Palais du gouverneur structure 1:50
5003 CHAND LC Palais du gouverneur structure 1:50
5004 CHAND LC Palais du gouverneur détails grandeur des murs différent 1:1
5005 CHAND LC Coupe travers le hall d'entrée - longitudinal 1:50
5006 CHAND LC Coupe travers salon d'État (transversal)
5036 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 1 1:50
5037 CHAND LC Palais du gouverneur plan d'implantation 1:200
5042 bis CHAND LC Village du gouverneur coupe par la cuisine
5070 CHAND LC Maison des péons ech 1:20
5086 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 2 reception 1:50

5088 CHAND LC Palais du gouverneur système de structure dalle du niveau 2, 1:50

5089 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 3, 1:50
5090 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 3 bis, 1:50
5091 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 1 bis, 1:50
5092 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 5 bis, 1:50
5093 CHAND LC Palais du gouverneur bureau, 1:50
5094 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 5, 1:50
5095 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 1, 1:50

Samper-Doshi 11/07/1953

Samper-Doshi 11/07/1953
Samper 13/07/1953

Tobito 17/07/1953

Tobito 17/07/1953

Tobito 21/12/1953

Tobito 02/01/1954

Tobito 02/01/1954

Tobito 02/01/1954

Tobito 02/01/1954
Salmona 30/12/1953
Salmona 30/12/1953
Salmona 01/01/1954
Salmona 22/01/1954
Salmona 03/03/1954

Salmona 21/03/1954
Na sequência, está no lugar de n. 4948 
(erro?)

Tobito 14/04/1954

Tobito 14/04/1954

Tobito 14/04/1954

Tobito 14/04/1954

Tobito 14/04/1954

Tobito 07/05/1954

Tobito 07/05/1954
Salmona 13/05/1954

Salmona 12/06/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

5096 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 4, 1:50
5097 CHAND LC Coupe général
5098 CHAND LC Coupe
5116 AMOA Plafond niveau 4 + détail joint 1:50
5134 CHAND LC Palais du gouverneur système de structure niveau 4.65

5134 CHAND LC Palais du gouverneur. Détail N.4 1:10
5135 CHAND LC Palais du gouverneur. Détail N.4 1:10
5136 CHAND LC Palais du gouverneur. Détail N.4 1:10
5137 CHAND LC Palais du gouverneur. Façade sud-ouest 1/50
5138 CHAND LC Palais du gouverneur. Façade sud-est 1/50
5140 CHAND LC Palais du gouverneur. Façade nord-ouest 1/50
5141 CHAND LC Palais du gouverneur. Coupe 1 1/50
5142 CHAND LC Palais du gouverneur. Coupe 2 1/50
5143 CHAND LC Palais du gouverneur. Coupe 3 1/50
5145 CHAND LC Palais du gouverneur. Coupe 5 1/50
5146 CHAND LC Palais du gouverneur. Coupe 6 1/50
5147 CHAND LC Structure Général
5148 CHAND LC Structure casquette. Étude niveau 5 bis
5208 AMOA Céramiques émaillées
5209 CHAND LC Palais du gouverneur Main Stair construction 1:50
5210 CHAND LC Palais du gouverneur drawing I stair concrete stage 1:50
5214 CHAND LC Palais du gouverneur Main Staircase 1:5
5276 CHAND LC Raj Bhavan coupe No. 9 1:50
5295 CHAND LC Assemblée plan d'implantation ech 1:200
5309 CHAND LC Assemblée plan salle d'assemblée ech 1:100
5310 CHAND LC Assemblée coupe salle d'assemblée ech 1:100
5403 CHAND LC City center + V2 capitol
5545 CHAND LC Assemblée architecture du bouchon ech 2cm/1 m
5560 SB Ech 1:50
5562 SB Circulations gradins
5563 SB Terrain
5573 FIRM 2 Perspective maison des jeunes
5575 FIRM 2 Coupe générale
5580 MEAUX Implantation 5 unités 1:5000
5589 MEAUX coupe appartement type
5631 CHAND LC Musée de la connaissance urbanisme

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 08/10/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/09/1954
O n. de prancha se repete, com 
diferentes datas

Tobito 13/09/1954

Tobito 07/09/1954

Tobito 07/09/1954

Tobito 07/09/1954

Tobito 07/09/1954

Tobito 05/11/1954 Também assinado por Kim

Tobito 05/11/1954 Também assinado por Kim

Tobito 05/11/1954 Também assinado por Kim

Tobito 05/11/1954 Também assinado por Talati

Tobito 05/11/1954 Também assinado por Talati

Tobito 04/11/1954 Também assinado por Talati

Tobito 04/11/1954 Também assinado por Talati

Tobito 11/02/1955

Tobito 15/02/1955

Tobito 15/02/1955

Tobito 03/03/1955

Tobito 07/06/1955

Tobito 27/10/1955

Maisonnier 28/09/1955 Tobito

Maisonnier 28/09/1955 Tobito

Tobito 04/09/1956

Tobito 06/12/1957

Tobito 24/04/1958

Tobito 24/04/1958 Também assinado por Xenakis

Tobito 24/04/1958 Também assinado por Xenakis

Tobito 01/07/1958

Tobito 01/07/1958

Tobito 27/10/1958

Tobito 01/07/1958

Jullian 14/11/1959
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5096 CHAND LC Palais du gouverneur niveau 4, 1:50
5097 CHAND LC Coupe général
5098 CHAND LC Coupe
5116 AMOA Plafond niveau 4 + détail joint 1:50
5134 CHAND LC Palais du gouverneur système de structure niveau 4.65

5134 CHAND LC Palais du gouverneur. Détail N.4 1:10
5135 CHAND LC Palais du gouverneur. Détail N.4 1:10
5136 CHAND LC Palais du gouverneur. Détail N.4 1:10
5137 CHAND LC Palais du gouverneur. Façade sud-ouest 1/50
5138 CHAND LC Palais du gouverneur. Façade sud-est 1/50
5140 CHAND LC Palais du gouverneur. Façade nord-ouest 1/50
5141 CHAND LC Palais du gouverneur. Coupe 1 1/50
5142 CHAND LC Palais du gouverneur. Coupe 2 1/50
5143 CHAND LC Palais du gouverneur. Coupe 3 1/50
5145 CHAND LC Palais du gouverneur. Coupe 5 1/50
5146 CHAND LC Palais du gouverneur. Coupe 6 1/50
5147 CHAND LC Structure Général
5148 CHAND LC Structure casquette. Étude niveau 5 bis
5208 AMOA Céramiques émaillées
5209 CHAND LC Palais du gouverneur Main Stair construction 1:50
5210 CHAND LC Palais du gouverneur drawing I stair concrete stage 1:50
5214 CHAND LC Palais du gouverneur Main Staircase 1:5
5276 CHAND LC Raj Bhavan coupe No. 9 1:50
5295 CHAND LC Assemblée plan d'implantation ech 1:200
5309 CHAND LC Assemblée plan salle d'assemblée ech 1:100
5310 CHAND LC Assemblée coupe salle d'assemblée ech 1:100
5403 CHAND LC City center + V2 capitol
5545 CHAND LC Assemblée architecture du bouchon ech 2cm/1 m
5560 SB Ech 1:50
5562 SB Circulations gradins
5563 SB Terrain
5573 FIRM 2 Perspective maison des jeunes
5575 FIRM 2 Coupe générale
5580 MEAUX Implantation 5 unités 1:5000
5589 MEAUX coupe appartement type
5631 CHAND LC Musée de la connaissance urbanisme

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 08/10/1954

Tobito 12/07/1954

Tobito 12/09/1954
O n. de prancha se repete, com 
diferentes datas

Tobito 13/09/1954

Tobito 07/09/1954

Tobito 07/09/1954

Tobito 07/09/1954

Tobito 07/09/1954

Tobito 05/11/1954 Também assinado por Kim

Tobito 05/11/1954 Também assinado por Kim

Tobito 05/11/1954 Também assinado por Kim

Tobito 05/11/1954 Também assinado por Talati

Tobito 05/11/1954 Também assinado por Talati

Tobito 04/11/1954 Também assinado por Talati

Tobito 04/11/1954 Também assinado por Talati

Tobito 11/02/1955

Tobito 15/02/1955

Tobito 15/02/1955

Tobito 03/03/1955

Tobito 07/06/1955

Tobito 27/10/1955

Maisonnier 28/09/1955 Tobito

Maisonnier 28/09/1955 Tobito

Tobito 04/09/1956

Tobito 06/12/1957

Tobito 24/04/1958

Tobito 24/04/1958 Também assinado por Xenakis

Tobito 24/04/1958 Também assinado por Xenakis

Tobito 01/07/1958

Tobito 01/07/1958

Tobito 27/10/1958

Tobito 01/07/1958

Jullian 14/11/1959

5653 SB Escalier gradins 1:200
5681 SB Level 3 5cm/m
5682 SB Level 4
5684 SB Vol d'oiseau
5919 VAC BOS Basement
5720 VAC BOS Level 1
5721 VAC BOS Level 2
5722 VAC BOS Level 3
5723 VAC BOS Level 4
5724 VAC BOS Level 5
5732 VAC BOS Façade est 2cm/m
5733 VAC BOS Façade sud 2cm/m
5734 VAC BOS Façade ouest 2cm/m
5735 VAC BOS Façade nord 2cm/m

5735 SB Niveau 3

5755 PARIS ORSAY Maquette
5779 VAC BOS Escalier principal
5801 SB Contreforts trous
5803 ZH LC Parapluie
5811 VAC BOS Addition column [sic] lieu suppresion ascenseur
5820 VAC BOS Garden n2
5829 SB Sanitaires croquis
5984 VAC BOS correction esc basement n1
5985 VAC BOS correction banc n4
5987 VAC BOS ramp poteaux 
5996 RHO OL Niveau circuit
5997 RHO OL Niveau recherche
6091 AM BR Plan général

6205 STR-LC Façade nord ech 1:100

6207 STR-LC Façade rampe plan des voiles ech 1:100

6208 STR-LC rampe 1:100
6223 STR-LC copue ns grande salle

Jullian 30/05/1960

Também assinado por Andreini; existe 
uma prancha n. 5653 (FLC 29810A), no 
dossiê MEAUX (assinado por TAVÈS)

Jullian 01/10/1960

Jullian 01/10/1960

Jullian 01/10/1960

Jullian 25/02/1961

Jullian 25/02/1961

Jullian 25/02/1961

Jullian 25/02/1961

Jullian 25/02/1961

Jullian 25/02/1961

Jullian 07/04/1961

Jullian 07/04/1961

Jullian 07/04/1961

Jullian 07/04/1961

Jullian 16/05/1961
Repete-se o código da prancha 
precedente

Jullian 24/06/1961
Também assinado por Andreini, Tavés e 
Oubrerie

Jullian 26/07/1961 "Note: envoyé à Sert en Harvard

Jullian 11/10/1961 1 bis a 17 bis

Jullian 19/10/1961

Jullian 25/10/1961 Ver risco em FLC 30399

Jullian 01/10/1961

Jullian 01/10/1961 a, b, c, d

Jullian 15/05/1962

Jullian 15/05/1962

Jullian 15/05/1962 "Plan Sert pv 741 [?] Street"

Jullian 14/06/1962

Jullian 14/06/1962

Jullian 15/11/1963

Jullian s.d. Também assinado por Tavés e Oubrerie

Jullian s.d. Também assinado por Tavés e Oubrerie

Jullian s.d. Também assinado por Tavés e Oubrerie

Jullian 10/03/1964 Também assinado por Oubrerie

6224 STR-LC coupe sn grande salle
6225 STR-LC coupe eo grande salle
6243 AM BR FAÇADES
6277 H VEN LC s.d.

6283 H VEN LC coupe tranversale
6287 H VEN LC 3 coupe 3 niveaux
6288 H VEN LC niveau 2a étage
6302 FIRM UN Hall d'entrée partie centrale
6321 FIRM MAT [maternelle] NIVEAU 18
6322 FIRM MAT [maternelle] NIVEAU 19
6323 FIRM MAT [maternelle] NIVEAU 20
6324 FIRM COUPE LONGITUDINALE
6325 FIRM COUPES TRANSVERSALES
6326 FIRM Façade ouest
6327 FIRM Façade est

6338 H VEN LC Plan unité des ervices ech 1:20
6342 A FIRM Maison des jeunes rectification chemin d'accès
6342 B FIRM Maison des jeunes hall d'entrée façades
6342 C FIRM Maison des jeunes hall d'entrée coupes
6342 D FIRM Maison des jeunes hall d'entrée plan

Jullian 10/03/1964 Também assinado por Oubrerie

Jullian 10/03/1964 Também assinado por Oubrerie

Jullian 05/05/1964

Jullian 01/10/1964 Barrado

Jullian 01/10/1964

Jullian 01/10/1964 Também assinado por Oubrerie

Jullian 01/10/1964 Também assinado por Oubrerie

Jullian 09/02/1965 Também assinado por Oubrerie

Jullian ?? Também assinado por Oubrerie

Jullian ?? Também assinado por Oubrerie

Jullian ?? Também assinado por Oubrerie

Jullian ?? Também assinado por Oubrerie

Jullian ?? Também assinado por Oubrerie

Jullian ?? Também assinado por Oubrerie

Jullian ?? Também assinado por Oubrerie

Jullian 30/03/1965
Também assinado por Andreini, Tavés e 
Oubrerie

Jullian 03/06/1965 Também assinado por Oubrerie

Jullian 03/06/1965 Também assinado por Oubrerie

Jullian 03/06/1965 Também assinado por Oubrerie

Jullian 03/06/1965 Também assinado por Oubrerie

Fonte: a autora, 2015, com base em documentos da FLC.Tabela 20: Lista de planos ainda não localizados; assinados, no Livre Noir, por 
colaboradores latino-americanos de Le Corbusier.
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