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RESUMO 

Contribuicao para o estudo da tecnologia 	da 

• arquitetura atraves da analise histOrico-critica da re-

lagao evolugao tecnologica-produgaoarquitetanica, nota-

damente no que se refere ao use emblematic° da tecnologia 

na arquitetura. 

Examina as caracteristicas dessa relagac atraves 

do tempo e a partir da ideia que toda valoragao critica 

dos fatos arquitetOnicos permite.construir argumentagOes 

que colaboram na formulagao de uma concepgao ideologica 

que se centre na tecnologia como valor dominante de in-

terpretagao de um determinado momento historico ou de um 

fenomeno cultural em geral. 

Assim, a concepgao ideologica baseada na valora-

gao da tecnologia como um aspecto importante explicativo 

da realidade, constitui-se em marco de referencia para 

ensaiar uma interpretagao da relagao existente entre a 

evolugao tecnologica e a produgao arquitetOnica. Abrange 

o periodo compreendido entre o seculo XI a 1980. 



CAPITULO 1 

ENUNCIADOS E PROCEDIMENTOS 

" ... A importincia da tecnologia na arquite- 

tura e na formagao dos arquitetos nao permi-

te deixar de lado a discussao conceitual que 

aqui se prop -6e, e que nao se pretende contri 

bua apenas para o agucamento do senso criti 

co, ao nivel da teoria, afastada da ativida-

de criativa..." 

Ruy GaMa 1 

Este trabalho tem como objetivo estudar a relacao 

existente entre o processo de inovacao tecnologica e a 

evolucao da producao arquitetanica. 

Prop5e a tese de que essa relacao e significativa 

quando a questao tecnologica resulta possivel de se• in-

corporada como fator ativanto do projeto, sobretudo se 

ester destinada a converter-se em parte do discurso ideo-

logico da forma. E usa essa argumentacao como base do 

desenvolvimento do trabalho, adotando o criterio de que 

toda valoracao critica dos fatos arquitetonicos permite 

construir argumentagoes que colaboram na formulacao de 



uma concepgao ideolOgica que se centre na tecnologia co-

mo valor dominante de interpretagao de um determinado 

momento historic° ou de um fen -omen° cultural em geral. 

Assim, a concepgao ideolOgica baseada navaloragaoda tec 

nologia como um aspecto importante explicativo da reali-

dade, constitui-se em marco de referencia para ensaiar 

uma interpretagao da relagao existente entre a evolugao 

tecnolOgica e a produgao arquitetOnica, interpretagao es 

sa que a critica p intencionada ao objetivar verificar 

as interrelagOes pertinentes. 

A partir da conceituagao da tecnologia como refe-

rida ao trabalho e a produgao contemporanea (que se en- 

' trosa com a historia da tecnicae da civi.lizagao mate-

rial) e da arquitetura como um processo dentro de uma 

sociedade caracterizada por modos de produgao concretos 

que determinam uma pratica tecnica e uma pratica esteti-

ca inscritas em uma realidade social, foram relacionados, 

em diferentes periodos, o processo de inovagao tecnolOgi 

ca e a evolugao da produgao arquitetOnica, na tentativa 

de estabelecer sua essencia mais do que sua aparencia, 

estudada atraves da categoria critica emblematica de in-
. 

terpretagao, a qual, com base na interpretagao dos valo- 

res que estruturam uma determinada realidade, considera 

a arquitetura como signo representativo desses valores. 

/ 0 emblema funciona, desta maneira, como uma categoria 

critica que relaciona os objetos arquitetOnicos com ou- 

tros indices que permitem interpretar e atribuir sentido 

a um determinado momento historic°, ou aos movimentos de 
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caster ideologic°, inclusive os vanguardistas. 2 

Uma opgao metodolOgica feita neste trabalho refe-

re-se a pesquisa histOrica, como um caminho para o enten 
dimento dos problemas contemporaneos. Na sua periodiza-

gao evita-se usar criterios puramente tecnolOgicos que 

prescindam do homem e do sistema de relagOes sociais. E 

incorpora-se ao estudo o desenvolvimento do conforto am-

biental e da energia como aspectos importantes (alem dos 

tradicionais materiais, mh-de-obra e sistemas construti 

vos ► , para a compreensio da relacio em analise. 
Como forma de ter algum controle sobre algo tao 

vasto quanto a historia da tecnica, da tecnologia e da 

arquitetura, o trabalho divide-se em cinco fases, reco-

nhecendo que localizar os acontecimentos em um periodo 

unitario é artificial pois, entre outros aspectos,as gran 

des mudangas no sistema e formas de produgao ja tenham 

comegado antes de cada periodo e continuaram nos prOxi-

mos. 

A primeira fase abrange desde o inicio do seculo 

XI ate o fim do seculo XIV, epoca na qual os avancos se 

tornaram mais rapidos e foram consolidadas as bases do 

longo periodo feudal, produzindo uma renovagao considers 

vel nas tecnicas, em particular as agricolas e as cons- 

, trutivas, estas ultimas permitindo uma produgao arquite-

tonica importante. Na segunda fase, que vai do inicio 

do seculo XVI ate o fim do seculo XVIII, as descobertas 

da Renascenga desempenharam papel importante na expansao 

do mundo conhecido e no setor produtivo, marcadamente no 

seculo XVIII. A arquitetura apresenta arquitetos e obras 
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significativas. Embora alguns deles tivessem o dominio 

seguro da tecnica construtiva em uso, outros eram eminen 

temente teoricos, o que parece indicar uma confrontacao 

mais generalizada entre teoricos e priticos. A historia 

da arquitetura se liga a histOria da tecnica nesse perio 
do atraves da obra de Desargues, a geometria descritiva 

de Mole e o processo de representacao grdfica na arqui- 

tetura, na engenharia militarena construcao naval 3 . 	A 

geometria foi o segredo essencial da arquitetura 4 ; o pro 

jeto assume importancia cada vez maior e se arma de no- 

vos instrumentos para sua implantagao. A representagao 

grafica ganhou novo espaco, atingindo outras tecnicas 

como, por exemplo, elemento de documentagao. Nessa fase 

comega a grande onda revolucionaiia de 1790, que provoca 

ria importantes mudangas em todos os niveis de vida 

pessoal, social e politica. A terceira fase analisa as 

peculiaridades do seculo XIX, que se desenvolve numa pai 

sagem de engenhos a vapor, fabricas automatizadas, fer-

rovias, numerosas cidades que cresceram rapidamente, jor 

nais, telegrafos, telefones e outros instrumentos de "mi 

dia" que se comunicam em escala cada vez maior, fortes 

Estados nacionais e grandes conglomerados multinacionais 

de capital; movimentos sociais de massa; um mercado mun- 

‘ dial capaz de um enorme desperdicio e devastagao. Um pa-

norama rico, complexo e contraditorio, onde o urbanismo 

e a arquitetura jogam papeis diferentes em quantidade 

e qualidade e se defrontam com a flamante tecnologia sur 

gida no final do seculo XVIII, a partir de alteragOes 

profundas nao so no desenvolvimento das forgas produti- 
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vas mas tambem nas relagOes de produgao. Desde meados do 

seculo XIX, a construgao do espaco esta vinculado ao use 

do ago e do concreto, a morfologia da cidade se altera 

pela presenca do transporte coletivo, sendo as energias 

,que o possibilitam a eletricidade e a obtida do petrOleo. 

0 seculo XX 6 estudado em dois periodos, corres-

pondendo o primeiro ate 0 segundo pos-guerra (1950) e o 

segundo ate 1980. Isto devido a situagoes, numerosas 

ricas em acontecimentos que permitem o estudo mais com- 

pleto da relagao, objeto deste trabalho. 0 seculo XX pro 

duziu uma assombrosa quantidade de obras e ideias de gran 

de qualidade, na p•ntura e na esculturua, na poesia e no 

romance, no teatro e na danca, na arquitetura e no dese-

nho, na "midia" eletranica e num.vasto conjunto de dis-

ciplinas cientificas. Mas tambem episadios que produzi-

ram perplexidade, vergonha e temor. PolarizacOes basicas 

em relacao a tecnologia e as artes em geral, se manifes-

taram no inicio do seculo, nos anos que antecederam a 

Primeira Guerra Mundial, quando os futuristas se propOem 

a fundir suas energias com a tecnologia moderna e criar 

um novo mundo, para o qual era preciso destruir as estru 

turas tradicionais. Uma nova relacao aom a tecnologia se 

da apOs a Primeira Guerra Mundial, nas formas refinadas 

da estetica da maquina, as tecnocraticas pastorais da 

Bauhaus, Gropius, Mies van der Rohe e Le Corbusier; rela-

cao que se renova de maneira diferente, apos outra guer-

ra mundial, na alta tecnologia das obras de Buckmister 

Fuller e Frei Otto. Mas, paralelamente,existiu 

uma corrente critica da vida moderna e seus produtos, in 
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elusive dos arquitetOnicos e urbanisticos, que chegou a 

compreender como a tecnologia moderna e a organizagao so 

vial condicionavam o destino do homem. A partir de 1950 

os materiais leves, a eletranica, o desenvolvimento 	da 

, fisica nuclear, o transporte aereo, foram fatores 	que 

formaram parte da epoca. 0 periodo e caracterizado pelo 

use de materias obtidas atraves de energeticos feisseis e 

de um processo de extragao de materias primas sem progra 

ma e com projetos desintegradores do meio natural. 

A atmosfera dos anos 60 gerou um amplo e vital 

corpo de pensamento. Os radicais lutavam por mudangas 

que poderiam tornar o povo capaz de controlar suasvidas; 

os artistas considerados afirmativos, que praticam a 
• 

arte-objeto pura, auto-referida, que se recusava 	a 

caminhar atraves de quaisquer das formas da Historia ou 

de vida social 5 . Ao lado disso existia um estado de per- 

manente revolugao contra a situagao como um todo que era 

uma "cultura de Combate" 6 , que ganhou credibilidade a me 
dida que o clima politico atingiu seu apogeu. Junto a 

ele, desenvolveu-se a construgao como forga fundamental. 

Os anos 60 caracterizam-se pela emblematica tecnolOgica 

na arquitetura.- 

A visao afirmativa foi desenvolvida nos anos 60 

por um grupo heterogeneo de protagonistas, dentre os 

quais se destaca Robert Venturi no arquitetura; implica-

va, entre outras coisas, eliminar as fronteiras entre a 

artee as demais atividades humanas, como a tecnologia 

industrial, a moda e a politica. Esses modernistas, que 

as vezes se autotitulavam de pos-modernistas, recriaram 



a abertura para o mundo sem recapitular seu lado criticc 

suas visOes e revisOes constituiram orientagoes ativas 

em relagao a historia, superadas no decorrer dos anos 70, 
pelo retalhamento da realidade em uma s6rie de componen- 

.tes isolados: industrializacao, construcao, urbanizacao, 

desenvolvimento de mercados, formacao de elites 7 . 

Os anos 70 nos aproximam de uma concepgao de pro-

jeto de arquitetura, entendido como uma ante social, com 

posturas que solicitavam mais politica e menos planeja- 

mentos. Recuperar o especifico-arquitethico foi, no fi- 

nal da decada, uma batalha apoiada pelos exercicios for-

mais de "Tendenza" ., as aproximagoes neoclassicas e os 

posicionamentos pos-modernos. 

Cada capitulo se comp -6e de 2 partes. A primeira 

refere-se a exposicao dos fatos selecionados para repre-
sentar o periodo, evidentemente sem esgotar a tematica 

cultural ligada a histOria da arquitetura, mas servindo 
como uma "reducao" historiografica dos acontecimentos da 

epoca e como uma introducao e um parametro de referencia 

para a analise desse periodo. A segunda parte esta dedi-

cada ao estudo da producao arquitetOnica e tecnolOgica 

correspondente, visando a estabelecer a relagao existen-

te entre ambas. Da producao arquitet5nica de cada perio- 

, do, escolheram-se obras paradigmaticas (obras que se 

afastam das caracteristicas anteriores, propondo-se como 

modelo para a producao sucessiva) ou emblematicas (obras 

que representam fielmente a imagem de seu tempo). Enquan 

to que tais, respondem a exigencia reducionista do traba 
lho e servirao para confirmar o que se estabeleceu como 
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tese. 

No marco de referencia exposto, fica claro que o 

estudo da relagao entre processo de inovagao tecnol6gica 

e evolugao da produgao arquitet8nica sera dificil, pois 

a ela se associam ao longo da sua histOria contextos mui 

to diferentes. No transcurso de diversas formagOes econ8 

mico-sociais, a relagao foi se alterando, assumindo for-

mas e expressoes importantes, restringindo-se outras ve-

zes a situagOes de minimo significado ou de inexistencia 

de modo a deixar registrada, de virias mane 4  .ras, a hist6 

ria da tecnica, primeiro, e da tecnologia, depois, e de 

sua relagao com a arquitetura. 

Mas, ao formular desta maneira a questa°, aparece 

um necessario esclarecimento a ser feito: a diferenga en 

tre tecnica e tecnologia. Nao sendo objetivo deste tra-

balho discutir as diversas definigOes propostas para es-

sas palavras, adota-se aqui, por concordar com ela, a 

conceituagao de Milton Vargas 8 , segundo a qual: 

"Neste capitulo 	 entender-se-a por tecno 

logia o estudo ou tratado das aplicagoes,teo 

rias, experiencias e conclusoes das ciancias 

ao Conhecimento dos materiais e processos 

utilizados,pelas tecnicas. 2 verdade que, no 

mundo moderno, essa a tambem a fungao da en-

genharia, da arquitetura e da agronomia. Po-

rem, nestas ultimas, alem das aplicagOes ci-

entificas, comparece tambem a ante de cons-

truir obras e fabricar produto, com suas 

particularidades individuaisecircunstancias 
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prOprias. Ha nessas ultimas atividades, por-

tanto, uma intencionalidade e valorizacao de 

uma determinada obra ou um determinado produ 

to, ausente na tecnologia. Por outro lado, a 

tecnologia difere da tecnica, pois essa ulti 

ma 6 um conhecimento pratico que nao envolve, 

necessariamente, teoria alguma. A tecnica 6 

tao antiga quanta a humanidade; porem a tec-

nologia so vein a existir depois do estabele 

cimento da ciencia moderna, seculo XVII,quan 
do se percebeu que tudo o que o homem cons-

truia era regido por leis cientificas." 
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CAPITULO 2 

A IDADE MEDIA 

SECULOS IX A XIV 
• 

2.1 - AS CONDICOES HISTORICO-SOCIAIS 

Os anos previos ao 1.100 marcam o inicio de 	um 

periodo (cerca de dois seculos) durante o qual a Europa 
• 

haveria de absorver muitas ideias tecnicas importantes, 

provenientes de diversas fontes. Tanto em termos de in-

fluencia de ideias de outras civilizagoes, como em ter-

mos de pericias tecnicas prOprias exibidas na Catedral 

'de Durham (e mencionadas no livro de Domesday 1 ), as deca 

das de 1080 e de 1090 parecem um ponto apropriado para 

iniciar este estudo. Houve uma mudanga nas ideias das 

pessoas sobre os assuntos tecnicos e um v8o de imagina-

gao que permitiu aos europeus, perto dessa data, compre-

ender as imensas possibilidades do progress° tecnico de 

uma forma que nunca tinha sido feita pelos romanos. Um 

dos elementos fundamentais para isso acontecer foram as 

novas relagoes de produgao caracteristicas do periodo. 

Fazendo possivel as mudangas dos seculosXIIeXIII, 

as novas condicionantes estao bem esbocadas na prosperi-

dade do periodo normando. Grande parte dela provinha dos 
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numerosos moinhos d'agua existentes e das tecnicas agri-

colas usados, cujo desenvolvimento comegara nos mostei-

ros, que lideraram o progresso de mecanizagao das tare-

fas incOmodas. 

E e, justamente, o moinho d'agua que aparece como 

sendo caracteristico do nivel das forgas produtivas na 

epoca do feudalismo. Tanto Marx 2 como M.Bloch 3 
afirmaram 

que "o moinho d'agua, que era uma invengao antiga, encon 

trara sua verdadeira expansao no periodo medieval". 	0 

progresso efetivo, que foi utilizar a invengao, so se ope 

rou sob a pressao das forgas sociais. 

A nova tecnica de produgao de maquinas surgiu a 

partir da dupla disciplina existente nos mosteiros, 	ou 

seja, de disciplina da atividade mental por um lado, 

da atividade fisica por outro. A ciencia que foi desen-

volvida nos mosteiros foi uma ciencia abstrata, baseada 

nas tradigOes filosOficas dos gregos. Tratava-se de algo 

muito diferente, do ponto de vista conceitual, a "ciencia 
do concreto" que havia se desenvolvido anteriormente. Is 

to fez surgir uma tecnica de tipo diferente, que trasla 

dou o antropocentrismo da tradigao judeu-crista as maqui 

nas, que comegaram a afirmar o suposto dominio do homem 

sobre a natureza e a aplicacao das forcas naturais para 

seus proprios fins. A ordem intelectual que continha a 

nova ciencia, transformou-se em sinOnimo, por meio das 

crencas religiosas, do controle social que comecou a se 

impor sobre as atividades humanas. Essas tendencias 	de 

pensamento emergiram posteriormente com o Metodismo 

com outros movimentos religiosos que afirmaramoobjetivo 



13 

divino da Revolugao Industrial. 

Depois do ano 1100 o melhoramento dos moinhos dla 

gua continuou ativamente pelos monges e irmaos laicosque 

pertenciam as abadias e prioratos que proliferavam na 

epoca. Porque nessas instituigOes, as artes de edificagao 

e da moerida, da agricultura e da irrigagao eram manejadas 

a um mesmo tempo. E a organizagad que unia entre si as 

abadias de cada uma das ordens, resultava ser um meio 

eficiente de comunicar as ideias tecnicas e as destrezas 

praticas que cada uma possuia, entre uma e outra parte 

• da Europa. 

As outras -tecnicas praticadas pelos cistercienses 

eram a forja, a serralheria, a agricultura, a irrigacao 

e a energia hidraulica e eolica (a partir de 1150) e o 

jugo, que permitia que cavalos e bois fossem usados como 

animais de tiro. Sendo assim, pode-se afirmarqueuma das 

caracteristicas principais da tecnica europeia antes de 

1300 foi o desenvolvimento no use da energia. Antes des 

sa data, toda possivel fonte de energia natural (rios, 

mares, ventos, animais) ji havia sido explorada. Mas a 

quantidade de energia disponivel para complementar o tra 

balho fisico humano aumentou consideravelmente. Isto su 

punha fazer possivel um nivel muito superior da cultura 

material a anteriormente concebivel, o que significava 
uma mudanca tao importante como o inicio da Idade do 

Ferro. Outras partes do mundo, como a China e o Oriente 

Medi° tinham passado, alguns seculos antes, 	por essa 

mesina revolucao no caso da energia, mas nenhuma 	outra 

civilizacao a desenvolveu de forma tao intensa. A prOxi 
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ma mudanca dar-se-ia com o aparecimento de uma nova fon- 

te de energia: o motor a vapor. 

Simultaneamente, existiam os povos .comerciantes 

no norte da Franga e em Flandres, onde a fabricagao de 

tecidos era a industria principal. Os progressos feitos 

na construgao de barcos e na manufatura da seda foram 

muito influenciados por pressOes econOmicas. Pelo que a 

inOvagao seria produto de condigaes muito diferentes as 

dos artesaos monisticos. Assim, com o risco de uma ex- 

cessiva simplificacio, pode-se dizer que durante o secu- 

lo XII e principios do XIII existiu algum progresso tec-

nico motivado por consideracoes econOmicas e outro por 

propositos idealistas. As motivagOes humanas se mistura-

ram frequentemente e seria falso marcar ulna divisao mui-

to precisa. Mas podem ser apontados os contrastes entre 

os objetivos predominantemente econOmicos dos comercian-

tes, a procura de seus negocios, e os objetivos predomi-

nantemente nao-econOmicos dos construtores de catedrais. 

A partir de 1095, a Igreja tinha mobilizado efi-

cientemente o idealismo e o espirito de aventura de uma 

sociedade inquieta e crescentemente secular, por lucro 

da primeira cruzada, que atraiu mais aos nobres que aos 

aldeaos; foi necessario um novo movimento que se iniciou 

em meados do seculo XII, com a chamada "cruzada das cate 

drais" e concretizada polo abade Suger, do grande mostei 

ro de St. Denis, perto de Paris. 0 que impulsionou a 

Suger foi o ideal politico de uma associagao entre a I-

greja e o Estado. Isto existia ja na organizacao das cru 

zadas e estava representado tambem pela abadia de Suger 
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em St. Denis, porque esse era o principal centro religio 

so na Franca e tambem a igreja em que os reis da Franca 

eram coroados, ou seja onde se celebravam conjuntamente 

as glorias do rei e da Igreja. 

Do ponto de vista conceitual, a "arts" 	medieval 

nao fazia distingao entre arte e tecnica 4  ; os seus produ 

tos eram considerados melhores ou piores segundo um cri- 

terio iinico de acabamento, que procedia e justificava, 

objetivamente, os criterios subjetivos de utilizagao 

de contemplagao da obra; a nogao teorica a que recorrera 

foi a perfeigao. 

Esse terra reconhece dois tipos de diferengas: as 

primirias e absolutas, entre as coisas realizadas; e as 

secunddrias, relativas, entre as contribuigoes humanas 

que sao necessirias para as realizar. Com  o primeiro ti 

po de diferengas, a sociedade medieval construiu as di-

visoes institucionais do trabalho: as corporagOes que di 

zem respeito aos produtos e os servigos prestados. Quan-

to ao segundo tipo de diferengas, a sociedade nao estabe 

lece classificagao aniloga de posigaies profissionais nas 

corporagOes; di, assim, azo a um conflito direto entre 

os grupos sociais e permite que surjam os contrastes ir-

redutiveis entre ricos e pobres. 

Em relagao ao progresso tecnico, pode-se 	dizer 

que acreditar nele e aprovi-lo com entusiasmo,teria sido 

algo anOmalo no seculo XIII. Essa crenca apareceu muito 

pouco durante os primeiros periodos da civilizagao e nao 

era estritamente compativel com a ideologia da Europa me 

dieval. 
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E interessante assinalar aqui o contraste entre 

os pontos de vista medievais e as atitudes que foram 

frequentes no seculo XVI. Nesse tempo, o progresso tecni 

co era apreciado com sentido humanista, mas a prova cita 

da para demonstrar que na Europa ocidental tinha-se fei-

to um real progresso, adotava, geralmente,a forma de uma 

lista de inventos, incluindo, ironicamente, uma grande 

quantidade do seculo XIII ou inicio do XIV, como a bus- 

sola marinha, a polvora e as armas de fogo, os relagios 

e as maquinas italianas para torcer a seda. Das outras 

invengoes geralmente mencionadas, s6 a imprensa e algumas 

de muita especializagao, como as obras hidraulicas de To 

ledo, pertenciam ao periodo no qual o "progresso" tecni-

co comecou a ser reconhecido. Portanto, ainda quando os 

homens dos seculos XIII e XIV nao acreditavam no progres 

so tecnico, foi pelos seus avancos que essa crenca che-

gou a ser formulada pela primeira vez no seculo XVI. 

Na historia da tecnica aparece um grande interva-

lo entre o frutifero seculo XIII e a introdugao da im-

prensa de tipos moveis, por exemplo. Na verdade, trata-

se de um intervalo so em aparencia, porque as ideias e 

tecnicas continuaram a se desenvolver. Mas os cem anon 

transcorridos entre 1350 e a decada de 1440, apresenta- 

, ram poucos desenvolvimentos tecnicos importantes; o rit-

mo de mudanga tecnica foi mais lento que antes de 1350 e 

ainda mais lento do que seria depois de 1450. 

A organizagao corporativa funcionou vantajosamen-

te, de fato, na fase da expansao da economia medieval,na 

qual o desenvolvimento produtivo proporcionava um objeti 
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vo comum a todos os grupos empenhados na corporagao e em 

que as corpora45es combateram, conjuntamente, para tirar 

o poder politico das hierarquias feudais. A - Igreja, por 

sua vez, mantinha contatos com as profissoes estabeleci-

das para destruir toda atividade tecnica que pudesse ata 

car sua hegemonia. A forga da oposigao manifestada pela 

comunidade religiosa frente as idelas de cientistas como 

Copernico, Galileu e Bruno, sugere o alcance do desejo 

mostrado pelas autoridades religiosas de manter o contro 

le monopolista sobre todos os aspectos dos conhecimentos 

Em meados do seculo XIV, a Alta Idade Media da Eu 

ropa ocidental deu lugar a um periodo de declinio. 0 

crescimento demografico abrandou-se, os pioneiros torna-

ram-se mais raros. Em certas atividades produtivas foram 

introduzidas praticas restritivas. A producao de energia 

e a mecanizacao que haviam atingido um grau avancado de 

.desenvolvimento, foram refreadas. Instalou-se a inflagao. 

Desmoronaram os valores tradicionais. 0 espirito civico 

enfraqueceu. Os estetas substituiram os pioneiros. Novos 

cultos isotericos multiplicaram os seus adeptos. 0 racio 

nalismo foi batido pelo misticismo 5 . 

A Grande Peste de 1348 foi uma catastrofe social  

so comparavel as duas Guerras Mundiais deste seculo, 

estas - como e preciso lembrar - se produziram em uma 

epoca na qual era possivel reparar as perdas materiais 

de forma inconcebivel para o homem medieval. Os 100 anos 

transcorridos entre 1350 e 1440 apresentaram poucos de-

senvolvimentos tecnicos importantes. o ritmo de mudanga 
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tecnica foi mais lento que antes de 1350 e ainda mais 

lento do que seria depois de 1450. 0 entusiasmo dos cons 

trutores de catedrais parece ter declinado a partir de 

1250, quando foram construidas igrejas menores, sem ou-

tras inovagOes tecnicas. 

Durante o periodo de declinio, os progressos da 

tecnica foram enfraquecidos por uma diminuigao dos capi-

tais disponiveis. As devastagOes e o desequilibrio eco- 

nomic° causados pelas guerras que se desencadearam du-

rante um longo periodo na Europa, diminuiram considera-

velmente o que nos chamamos de "produto nacional bruto". 

Os capitais disponiveis foram sobretudo investidos na 

produgao de guerra. No fim da Idade Media, a tecnologia 

militar foi mais uma vez aperfeigoada. Os tratados tecni 

cos publicados na epoca provam que as condigOes indispen 

saveis a inovagao, definidas como uma necessidade 
existiam e correspondiam as necessidades de uma socieda 

de permanentemente em conflito. 

importante apontar aqui que a transferencia dos 

conhecimentos tecnicos de um pais evoluido para paises 

menos evoluidos, a um fenomeno capital para a compreensao 

da histOria das civilizagOes. 0 pais mais avangado tecni 

camente deixa de progredir e a parte do mundo com a qual 

esse pais est& em relagao, apanha-o e ate o ultrapassa 

em certas atividades produtivas. Durante um tempo, o mun 

do conhece uma especie de "plateau" tecnico. Na Idade 

Media esse "plateau" tecnico prolongou-se por mais de 

150 anos, do Ultimo terco do seculo XIII ao primeiro ter 

co do seculo XV. Com  algumas excepgOes notaveis, que nao 
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tiveram, alias, alcance decisivo e imediato: o relOgio 

mecanico, o ferro fundido, o jogo dianteiro 'novel e a 

bomba aspirante-premente acionada por um sitema biela-

manivela. Certos setores da vida econOmica, como a agri-

cultura, as fontes de energia ou a producao textil, tive 

ram de esperar pela Revolugao Industrial do seculo XVIII 

para ultrapassarem verdadeiramente o nivel atingido no 

seculo XIII 6 . 

As tecnicas de construcao nao conheceriam um Pro-

gresso decisivo senao no seculo XIX, com as estruturas 

metalicas. 

No entanto, é a partir de um duplo legado medieval 

- as decobertas relativas a navegagao e a imprensa - que 
o Renascimento iniciaria o seu desenvolvimento. 

2.2 - A ARQUITETURA E AS INOVACOES TECNICAS 

A Catedral de Durham (fig. 2.1) sera o ponto de 

partida desta analise, porque os problemas tecnicos enca 

rados pelos construtores eram os que os romanos tinham 

solucionado utilizando concreto, e para osquaisos cons-

trutores normandos desenvolveram solucOes completamente 

diferentes (Citado por Katinsky 7 ). E nao so se conhecia 

pouco sobre o concreto romano como tambem existiam gran- 

, des problemas em relacao a mistura de uma argamassa sa-
tisfatOria, problemas que continuaram preocupando aos 

construtores atraves da Idade Media. 

0 problema de Durham era proporcionar um teto ou 

abObada de pedra a uma igreja alta e larga 8 	Esse era, 

na verdade o grande problema tecnico para a arquitetura 
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europeia da epoca, e as diversas tentativas de solucio-

na-lo foram feitas em grandes construgOes de igrejas no 

continente. Ter uma abObada de pedra em uma igreja era 

desejivel em parte como protegao contra incendios, por-

que isolava o corpo do templo do teto de madeira; mas a 

abobada era, tambem, desenhada para se ter um teto 	da 

mesma textura e a mesma cor que as paredes 	inferiores. 

Para efeito da aparencia, as vigas de madeira no teto, 

se ficavam expostas, pareciam separar as paredes como u- 

nidades independentes. A abObada de pedra, surgindo das 

paredes e formando uma curva entre elas, dava ao edifi-

cio aparencia mais unificada (fig. 2.2). 0 elemento tec-

nico unia-se a intencao arquitetanica. 
Mas o problema de construir uma abObada de pedra, 

sobre um espaco tao largo como a nave da Catedral de 

Durham, era algo que nao tinha sido tentado na Europa 

medieval antes de 1075. At entao, na Franca e na zona 

do Reno, algumas igrejas foram providas com abObadas 

simples que ofereciam uma variedade de solucOes proviso 

rias ao problema. Quase todas essas abObadas foram con-

cebidas como laminas continual de pedra, que formavam 

um teto suavemente curvado sobre a igreja (fig. 2.3). A 

inovacao em Durham consistiu em subdividir a abObada em 

pequenas zonas de "laminas", por meio de nervos de pe-

dra. Esses nervos eram realmente arcos, que cruzavam a 

igreja transversal e diagonalmente, de tal forma que 

todos eles chegavam a mesma altura. Os arcos transver-
sais se elevavam rapidamente em angulo at certo ponto, 



estructura de madera del techo 
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-Figura-2.1 - Catedral de Durham, corte transversal da nave 
Fonte : 1 

Figura 2.2 - Corte transversal da nave 

de St. Stephen, Caen. A direita, antes 

do use da abobada, a esquerda, com a 
abobada. 
Fonte : 2 
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enquanto que os diagonais eram semicirculares (fig.2.4). 

A essa etapa, no desenvolvimento de Durham, so se chegou 

na decada de 1120, mas nessa epoca os arcos em angulo, 

ou "ogivas", eram quase desconhecidos, exceto em umas 

poucas abadias cisterciensss; so no seculo XII se conver-

teram no elemento mais caracteristico (emblemtico) da 

arquitetura "gaica". 

Os nervos nas abobadas de Durham cumpriam tanto 

uma fungao t6cnica quanto estetica. Fizeram possivel uma 

estrutura mais forte e mais leve e, ao mesmo tempo, como 

os nervos eram construidos primeiro e o resto da abobada 

se colodava depois, facilitavam a construgao e reduziam 

o niimero de formas e andaimes. Do ponto de vista es -Ceti-

co, a vantagem obtida pelo uso da abObada nervada foi 

que sua superficie desenhada sobre os nervos, podia ser 

melhor harmonizada com os pilares e as paredes: os pila-

res de pedra, anexos as pilastras, iam do nivel do solo 

ate a abobada e os nervos continuavam sua linha vertical 

no seu perfil curvado. Assim, a inovagao tecnica surge 

de necessidades construtivas e permite obter solugOes es 

teticas, sendo sua relagao direta e sua origem interna a 

edificagao. 

0 uso de abobadas nervadas em Durham provocou um 

'importante problema de estrutura. A forga derivada do pe 

so das abobadas nao podia ser suportado pelos pilares e 

pelas paredes, tendendo a separar as paredes. Alem disso, 

essas formas se concentravam em uma zona muito pequena, 

onde se produzia a convergencia de cada grupo de nervos. 
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Figura 2.3 - Construgao da abobada circular 
Fonte: 2 

Figura 2.4 - Metodos de tracado da disposigao 

dos tijolos 
Fonte: 3 
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Fazia-se necessirio, portanto, reforgar os pilares 	em 

pontos altos, ao nivel em que as paredes tinham de supor 

tar essas pressOes. Entretanto, fazer isso, usando cons-

trugao tradicional, de solidos contrafortes junto aos pi 

lares, supunha bloquear a nave lateral da igreja. Por is 

so, foi.construido um contraforte contra a parede dessa 

nave, e uma peca de pedra, inclinada e em forma de ponte, 

atravessava o corredor nos pontos onde deixava de ser 

suportada a pressdo da abobada. Esse recurso foi, prova- 

velmente, o primeiro arcobotante na Europa ocidental,foi 

um avanco (inovagao) na concepgao e materializagao 	do 

edificio (inovagao interna). 

As tres inovagOes tecnicas de Durham foram,assim, 

a abObada nervada, a ogiva e o arcobotante. Sua intro-

dugao serviu para ilustrar a destreza do "artesao" me-

dieval e sua habilidade para fazer mudangas, de inovar. 

Constituem-se em exemplos tipicos do use da tecnica como 

gerador da concepgao do espaco construido. A relagao que 

expressam e de unidade conceitual e pratica, decorrente 

das condigOes de produgao imperantes. 

A destreza necessaria para a construgao de maqui-

nas desenvolveu-se paralelamente a arte de edificagao, 
porque, geralmente, as mesmas pessoas eram responsaveis 

por ambas as coisas. 0 arquiteto de uma catedral devia 

ser um artesao magistral, cujo trabalho incluia nao so 

o projeto do edificio, certos desenhos mecanicos, como 

tambem a construgao de dispositivos para elevar pedras 

pesadas ate grandes alturas. Nao se tem provas concretas 

disso para os construtores de Durham, mas 80 anos depois 
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William of Sens, arquiteto da catedral de Canterbury, im 

pressionou os monges, ao fazer as miquinas mais engenho-

sas para carregar e descarregar barcos e para d cOlocaga0 

da argamassa e as pedras 9 . 

Ao olharmos uma catedral como Chartres, o observa 

dor mode*rno fica tao impressionado com a riqueza da es-

cultura que toda a construgao parece a obra de um grupo 

de artistas imaginativos, que transformam cada pormenor 

em uma peca de bem sucedida fantasia. Trata -se de uma 

interpretagao muito parcial dessa estrutura. Como bem 

lembrou o historiador medieval G.C.Coulton 10  , a maior 

parte das pedras que formam a catedral sao blocos cubi- 

. cos, modelados o mais semelhante possivel uns aos outros, 

para facilitar a sua colocagao e ligagao; em outras pala 

vras, talhar essas pedras na sua forma geometrica impli-

cava repetigao, estandardizagao e uma medigao rigorosa, 

com um maximo de trabaiho metodido e um minimo de espon-

taneidade, e aquilo que afirma aplica-se praticamente a 

todas as formas de arte.Cada arte tem o seu lado tecnico, 

e a tecnica envolve calculo, repetigao, esforgo laborio-

so ou seja, aquilo que nao passaria de pura monotonia e 

trabaiho escravo, se nao fosse o objetivo Ultimo do pro-

cesso, integrado a um objetivo global conhecido: a obra 

arquitetanica. 0 que mostra, de outra maneira, uma rela-

ga0 direta e integrada. 

LI& cada parte da estrutura planejada por Suger pa 

ra a reconstrugao de St. Denis (fig. 2.5) tinha alguma 

intengao simbOlica, como o mostram seus textos, e cada 

elemento de sua arquitetura expressava algo de seus 



Figura 2.5 - Catedral de Saint Denis, fachada 

ocidental 
Fonte: 4 
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ideais filosoficos ou politicos. Aqui, a relagio 	entre 

inovagao tecnologica e producao arquitetonica torna-se 

mais complexa, mais sutil, e esta associada a unik do 

poder politico e religioso que se estrutura e toma forma 

concreta, precisando de um novo tipo de simbolo que 

acolha e represente. (Deve-se lembrar que na reconstrui-

da catedral de St. Denis eram coroados os reis de Fran-

ca). 

Para por a'situagao em uma perspective mais com- 

pleta, deve ser explicado que a estrutura da abadia de 

St. Denis utilizava algumas inovagOes que haviam apareci 

do pela primeira vez em Durham, particularmente a ogiva 

e a abobada nervada. Entretanto - o esquema .  arquitetanico 

do qual formavam parte esses elementos foi tao novo que 

a reconstrugao de St. Denis pode ser considerada correta 

mente oamo o comeco de um novo sistema de desenho arquite 

tanico (emblematico) que hoje e conhecido com o nome de 

"gotico". Note-se que o que evolue, neste caso, é a con-

cepgao do espago a partir de inovagoes tecnicas ja exis-

tente, afirmando o carater unitario e direto da relagao 

que ha entre ambas. 

E util comparar as igrejas de St. Denis 	e Sens 

com a catedral de Durham, porque os dois edificios poste 

riores contem o primeiro desenvolvimento importante da 

abobada nervada desde que 40 anos antes fora usada pri-

meiramente em Durham. Em ambas, as ogivas e as abObadas 

nervadas foram usadas para criar uma estrutura de aparen 

cia mais leve que a de Durham. Assim, por exemplo, en- 
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quanto o principal pilar de suporte em Durham foi feito 

como um cilindro de pedra de mais de 3m. de diametro, seu 

equivalente em Sens foi um feixe de varios pilares mais 

esbeltos. 0 efeito resultante, uma leveza de estrutura, 

foi a essencia do gotico. 0 novo estilo e a nova tecnica 

de construgao foram provados experimentalmente em algu-

mas igrejas francesas, mas comegou a mostrar plenamente 

suas possibilidades depois de 1160, na edificagao da 

catedral de Notre Dame (fig. 2.6) em Paris, uma das obras 

mais emblematicas da epoca. 

Desde sua introducao em Durham, os arcobotantes 

nao se tinham desenvolvido muito, porque havia muito you 

cos edificios nos quais seu uso fosse essencial. Mas a 

maior altura da abobada da Notre Dame aumentou a necessi 

dade de algum tipo de contraforte, que pudesse impedir o 

esforco para fora da abobada, enquanto, ao mesmo tempo, 

o grande largo das duas naves e o desejo de aligeirar os 

elementos solidos de suporte dentro do edificio, supunham 

a necessidade de utilizar um sistema complicado de arco-

botantes. Entre 1163 e 1180 trabalhou-se intensamente no 

desenho de um novo sistema de arcobotantes. Na igreja Co 

legiada em Nantes, uma parte do edificio tinha sido 'com-

pletada sem o uso desses arcobotantes, o que significa 

que as paredes que suportavam a abobada, ao nivel do te-

to das naves, tivessem 1,5m de largura. Mas, em partes 

posteriores do edificio, onde o arquiteto pode incorporar 

arcobotantes, sentiu-se capaz de reduzir a espessura da 

perede para 40cm. Os desenvolvimentos estruturais deste 

tipo levaram a que fossem menores as grandes massas de 
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Fig. 2.6 - Catedral de Notre Dame de Paris (1214) 
Fonte: 5 
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alvenaria visiveis na parte interior do edificio e a que 

se desenvolvesse o uso de janelas cada vez maiores. 

As caracteristicas da fase mais avangada na cons-

trugao medieval, a que se chegouemmeados do seculo XIII, 

logo ao se terminarem Notre Dame, Chartres, Rouen e Reims, 

foram consideradas como os melhores exemplos do es-

tilo "Alto Gotico", mas o desenvolvimento de tecnicas 

estruturais ocorridas depois de sua finalizaggo, conduzi 

d 11111 tip() de arquitetura ainda mais espetacular. 	A 

parte do uso dos arcobotantes, essa arquitetura se fee 

possivel pela invengao da traceria para janelas, uma ino 

vagao em parte tecnica e em parte estetica, que permitiu 

a construgao de janelas realmente grandes e um uso em-

blematic° da iluminagao, como se vera no decorrer do tex 

to. 

Esse é um dos momentos no qual a arquitetura pode 

.ser considerada como veiculo de implicagOes tecnicas, em 

blematica de sua epoca. A relagao entre a arquitetura 

as inovagoes tecnicas e integrada, representativa dos va 

lores que estruturam a realidade da epoca, capaz de pro-

duzir signos representativos desses valores. 

As igrejas Oticas tambem incorporaram inovagOes 

tecnicas nao-emblematics, entre as mais 	notaveis 	das 

quais se coloca o conjunto, muitas vezes complexo, das 

passagens ou corredores de servico, incorporados verti-

cal e horizontalmente nas paredes, para assegurarem a 

conservagao e a vigilancia dos trabalhos dos grandes edi 

ficios. 

Essas passagens, situadas no interior ou exterior 
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das paredes, permitiam, em caso de inc6ndio, que as pes-

soas se dirigissem rapidamente ao local do sinistro. Fa-

cilitavam, igualmente, a vigilancia e conservagao do te-

lhado e dos vitrais. Construidos ao mesmo tempo que se 

levantavam as paredes, permitiam n5o apenas aos pedrei- 

ros transportarem sem dificuldade os seus materiais, mas, 

tambem fazerem economia de andaimes e escoras das pare-

des durante os trabalhos. 

Gragas aos manuscritos com iluminuras, sabemos que 

os construtores de catedrais utilizavam toda especie de 

m&quinas (guindastes, cabrestantes, talhas, rodas dentadas) 

para facilitar o transporte e o levantamento de cargas 

(fig. 2.7). 

2.2.1 - Os materiais de construcao 

Vejamos agora como evoluiram os materiais de cons 

trucao entre a Baixa e a Alta Idade Media. A fabricagao 

de tijolos foi retomada na Europa, que, depois de queda 

de Roma, tinha se mantido em Bizancio, no norte da Ita-

lia e entre os maometanos da'Espanha. Entre os seculos 

XI e XIII difundiu-se desde o sul da Franca para o leste 

da Bretanha, chegando a ser o elemento basic° da cons-

trucao medieval na regiao compreendida entre os Paises 

Baixos e o Baltic°, que tinha pouca pedra (fig. 2.8). 

Alem do tijolo, as telhas de barro tambem foram 

caracteristicas da Idade Media. 0 vidro era um material 

de use restrito em pleno seculo XII, o vidro colorido foi 

usado inicialmente nos paises mediterraneos como uma 
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forma de controle da eXcessiva insolagao direta e em 100 

anos esse costume se transformou em uma das mais impor-

tantes formas artisticas das catedrais Oticas da Franca 

e da Inglaterra. Embora os melhores trabalhos tivessem 

sido realizados entre 1280 e 1380, a tecnica do colorido 

do vidro continuou a se aperfeigoar ate 1550, aproximada 

mente, quando se perdeu uma inovagao tecnica nao recupe-

rada ate hoje, e que fornecia uma iluminagao muito parti 

cular. 

Os telhados dos grandes edificios estavam, geral-

mente, revestidos com chumbo. Para os telhados ordina-

rios, empregava-se ardosia ou pedra local. Em 1212, 

uso de telhas em vez de palha ou tabuas 	foi declarado 

obrigatorio em Londres como precaugao contra incendios. 

Durante aquele seculo comegou-se a usar novamente tijo-

los para a arquitetura domestica na Inglaterra. 

Assim, verifica-se que houve muito mais uma reto-

mada do uso de materiais de construgao que inovagOes tec 

nicas importantes, as que aconteceram no sistema constru 

tivo desenvolvido - de estrutura independente - e na con 

cepgao dos espagos construidos. 

2.2.2 - A mao-de-obra 

Os artesaos (e os comerciantes) se organizavam em 

corporagOes (ou gremios), cujos objetivos principaiseram 

a protegao de seus membros e a garantia da boa qualidade, 

sendo suas caracteristicas essenciais a comunidade de es 

forgos e a alianga dos artesao entre si, face ao poder 

senhorial e a de cuidar do treinamento tecnico dos apren 
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dizes. 

Assim, o sistema caracteristico corporativo era o 

do aprendizado direto no trabalho, sendo suas categorias 

a de aprendiz, oficial e mestre. Eles se apresentam cla-

ramente na construgao. 

Pbde-se afirmar que o pedreiro foi o artesao da 

edificagao mais importante da epoca. Seu trabalho exem-

plifica bem a organizagao da edificagao. Descreveremos o 

caso da Inglaterra. Embora o Otico tivesse chegado tar-

diamente, ja no seculo XIV se trabalhavam todos os tipos 

de pedras inglesas. Para poupar o dificil transporte da 

epoca, a pedra era lavrada na pedreira, sempre que possi 

vel, a qual era o lugar de aprendizado habitual dos pe-

dreiros e, inclusive, dos mestres-de-obras, os quais tra 

balhavam junto aos homens que supervisionavam. Havia -bras 

categorias de operarios: os "free masons", capacitados 

para trabalhar a pedra, especialmente arenosa ecalcarea, 

que podia ser cortada em qualquer direcao; os "rough-

masons", que enquadravam a pedra e faziam cortes retos; 

e os serventes, que a carregavam. Esta Ultima era uma 

tarefa dura e perigosa porque, como hoje, as condigOes de 

trabalho eram precarias e as ferramentas nao muito dife-

rentes das atuais. Assim, por exemplo, para levantar ma-

teriais pesados era usada uma simples cabrea com uma 

pole fixa e um torno e andaimes consistiam somente em 

madeiras amarradas e vigas apoiadas em buracos feitos na 

parede (fig. 2.9). 

Os pedreiros, canteiros e carpinteiros que acompa 

nhavam os cruzados, constituiam uma especie de engenhei- 



Figura 2.8 - Edificio ecle'siastico em construcao. 

De uma miniatura de 1460 

Fonte: 6 
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Figura 2.9 - Construcao em pedra. 

De um manuscrito frances do s(5,culo XV 
Fonte: 6 

Figura 2.10 - Painel de Santa Barbara no altar de 
Werl,mestre de Flemalle, 1428 (Museo del Prado,Madrid) 
Fonte: 7 
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ros militares que se encarregavam da construcao de pontes, 

templos e fortificacOes e que usavam uma geometria pro-

pria do corte de pedras na estereotomia que fundamenta a 

tecnica de construcao das igrejas gOticas 11 
Eram arte- 

sao itinerantes que projetavam, construiam e executavam 

trabalhos de manutengao e reparagao, manejavam a aritme- 

tica e a geometria, podiam desenhar plantas e cortes. 0 

que explica a unidade de pensamento e acao materializada 

na arquitetura e na relagao inovagao/producao, cuja figu 

ra tipica e Villard de Honnecourt 12 . 

	

. 
	 "0 arqiiiteto, o mestre de engenhos e 	o enge- 

nheiro militar sempre escaparam, porvocacao, 

dos regulamentos e da rotina, da fixacao geo 

grafica e do isolamento intelectual. Fato 

constante, a construcao de cidades, de cate-

drais, de castelos, era confiada a artesao 

que, por sua mobilidade e pela complexidade 

'de suas tarefas, demoravam muito a se inte-

grarem nas confrarias e no sistema corpora-

tivo". 13 

E talvez esteja justamente nessas caracteristicas 

a origem das multiples inovacEles tecnicas relativas 

	

edificacao. Ao escapar do carater explorador das 	rela- 

caes de trabalho (operirio/obra) da epoca, liberava sua 

capacidade de criacao (nao se limitando a repeticao do 

oficio apreendido mas inovando permanentemente atraves 

da experimentacao), sem se preocupar com "deveres" e "se 

gredos corporativos". 
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2.2.3.- 0 conforto ambiental 

0 use da luz no espago reflete o espirito de um 

periodo, sendo isso muito claro nos edificios gOticos. 

Inicialmente a iluminagao medieval parece ter tido o 

carater da solenidade cerimonial, desde que uma das ca-

racteristicas da Idade Media foi sua capacidade de criar 

um ambiente de solenidade suprema, que formava parte im 

portante do culto (fig. 2.10). 2 possivel que nao seja-

mos capazes de perceber a dignidade e o fervor que de-

viam emanar do culto da igreja medieval. Nenhuma outra 

mobilia iguala em esplendor os bancos do coro para os 

eclesiasticos. Ji a multidao se ajoelhava no piso. Gre- 

' cia e a Idade Media tiveram isso em comum, apesar de 

suas diferengas: a monumentalidade ficava reservada, qua 

se que exclusivamente, para a veneragao do divino. Entre 

tanto, a cultura gOtica perseguia fins tao diferentes do 

Mundo Antigo como a construgao da estrutura gOtica, com 

sua leveza,era .diferente das pesadas abObadas das termas, 

por exemplo. 

0 gOtico nao projeta a iluminagao de seus espagos 

segundo as necessidades humanas. Na Idade Media nao hou 

ve conforto no sentido moderno: a mobilia era tosca e a 

calefagao mais do que deficiente. A lareira era o cen-

tro da vida familiar e seu entorno teve um significado 

que foi alem de sua simples utilidade (em Portugal fogo 

sinonimo de lar). A casa medieval era fria, tornando-

se dificil pensar em conforto ambiental em locais escas 

samente equipados, iluminados e aquecidos, segundo nos-

sos parametros atuais. Mas a importante verificar que 



Figura 2.11 - Quarto da abadessa. Convento de 
Muenster, Grisones, Suiga. 1512. (Museu Nacional 
da Suiga) 
Fonte: 7 

Albrecht Durero, Sao JerOnimo 
no seu gabinete (gravura de 
	

Banco na janela 
1514 ) 
	

Castelo de Alnwick, 
Fonte: 7 
	

Northumberlandshire,(1310) 
Fonte: 2 

Figura 2.12 - Lugar de trabalho proximo da janela 



40, 

em outra dimensao nao mensuravel, pode ser buscado o con 

ceito de conforto ambiental medieval: na configuragao do 

espaco. Conforto é a atmosfera de que se rodeia o homem 

e na qual vive. Como no reino de Deus, o conforto medie-

val e intangivel, e o prOprio espago criado do qual a luz 

faz parte fundamental. Um edificio medieval parece aca-

bado embora nao possua mobilia; nunca esta nu, seja ele 

uma catedral, um refeitorio ou um dormitorio burgues (fig. 

2.11): vive nas suas proporgOes, nos seus materiais, na 

A sua forma, na sua iluminagao. 0 quarto contemporaneo da 

abadessa do convento Suigo (1521), com suas janelas em 

arco, com gelosias, seus bancos, suas vigas e seus pai-

neis de madeira, imprime uma caracteristica e propria sen 

sagao de aconchego. A especificidade do espaco imediato 

a janela, destinado a realizagao das tarefas visuais 
mais exigidas alem de se relacionar com o mundo exterior, 

cria recantos de particular beleza e eficiencia dentro 

dos principios .de projeto gotico (fig. 2.12) e serviu 

a Frank L. Wright de inspiragao para criar lugares seme-

lhantes em suas obras. 

0 aposento do gotico tardio assinala o final de 

uma evolugao e o comeco de outra. As formas mudarao no 

decorrer dos seculos XVI, XVII e XVIII, mas se mantera 

'esta nogao basica: nada deve afetar a unidade do quarto, 

devendo predominar o espago e nao a mobilia, que fica 

subordinada ao resto. 

Temos, ai, outro exemplo de unidade como nogao 

basica caracteristica do periodo, sendo possivel conside 

rar a forma de use da luz e o tratamento dado ao espago, 
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Temos, ai, outro exemplo de unidade como nogio 

basica caracteristica do periodo, sendo possivel conside 

rar a forma de use da luz e o tratamento dado ao espaco 

como emblematicos, desde que relaciona intengOes e obje-

.tos arquitetOnicos com outros indices, os quais permitem 

interpretar e atribuir sentido a um determinado movimen-

to historic°. 

2.3 - A ENERGIA 

na idade media, a energia hidraulica 

teve.a importancia do petroleo no seculo 

XX..." 

• JEAN GIMPL- 14 

0 efeito cumulativo da maior disponibilidade de 

energia na epoca (de forga motriz animal, da agua e do 

vento principalmente) sobre a cultura da Europa, nao foi 

ainda devidamente estudado. Mas do seculo XI em diante 

ocorreu uma rapida substituigao da energia humana por ou 

tras formas de energia, onde grandes quantidades de tra-

balho fossem necessarias ou onde o movimento requerido 

fosse tao simples ou monotono a ponto de permitir que 

homem fosse substituido por um mecanismo, inclusive na 

'construgao. 

"A maior glOria da Idade Media nao 	foram 

suas catedrais, seus epicos ou sua escolas-

tica: for a construgao, pela primeira vez 

na historia, de uma civilizagaocomplexaque 

se apoiava nao mais nas costal dos escravos 
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ou cules esfalfados, mas basicamente naener 

gia nao-humana..." 

LYNN WHITE JR. 15  

.2.3.1 - A energia hidraulica: o moinho d'agua 

Um relato do seculo XIII sobre o papel da ener-

gia hidraulica na abadia cisterciense de Clairvaux 16 ,pro 

va a importancia da mecanizagao como fator primordial da 

economia medieval. A disciplina imposta pela regra de 

Cister, o rigido emprego do tempo e a impossibilidade de 

.desvio da regra sem correr risco de um castigo, evocam 

em , certa medida, as normas de trabalho impostas por Hen-

ry Ford aos operarios desua cadeia de montagem. 

No medievo a mecanizagao foi adotada sem reser-

vas, enquanto o mundo antigo tinha-se mostrado nisso mais 

reticente. 

A mais antiga referencia sobre moinhos d'agua en 

contra-se nos escritos de Estrabao 17 , geografo grego do 

seculo I a.C. No fim do seculo I da nossa era, os romanos 

tinham conseguido sextuplicar o rendimento dos moinhos 

hidraulicos dos gregos. Mas os romanos, como ;a dissemos, 
nunca tiveram como os cistercienses uma verdadeira poli-

tica de mecanizagao. Embora nao seja possivel aceitar sem 

'objegOes a explicagao de que a existencia abundante e ba 

rata de mao de obra escrava constituia um obstaculo ao 

interesse pelo use da maquina na Antiguidade, faltando es 

timulos suficientemente amplos para a industrializagao 18 , 

usarei esse argumento para explicar a existencia de algu 

ma forma de indiferenca pelo progresso tecnico no modo 
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de producao escravista. A escravatura continuoudepoisda 

queda de Roma mas declinou gradualmente; em compensagao, 

a energia hidraulica expandiu-se de forma importante 19 . 

Como ja foi apontado antes, na linha de evolugao 

da energia e o moinho d'agua medieval que aparece como 

sendo caracteristicas das forcas produtivas na epoca feu-

dal. Assim o ratifica a comprovagao da modificagao de sua 

propriedade. Em 1370 constituiram-se acionistas (entre os 

quais ja nao se encontravam moageiros), formando o que 

hoje chamariamos de uma Sociedade AnOnima, verificando-

se a separacao entre capital e trabalho 20 , a exploragao 

do trabalho alheio por parte dos novos capitalistas bur-

.gueses. 2 importante repetir aqui que o progresso efeti-

vo, que foi utilizar a roda d'agua, so se operou sob a 

pressao das forgas sociais, configurando uma inovagao im 

portante. Neste caso, como nos seguintes, evitaremos su-

por que a inovagao tecnica e produto de uma conquista 

completada de um golpe. Os antigos procedimentos de moa-

gem pela forga animal ou humana, antes de cairem em de-

suso diante do moinho hidraulico, ou mais tarde do moi-

nho de vento e, mesmo, do moinho a vapor (ja que em de-

terminados aspectos o use prosseguiu ate la), foram usa-

dos largamente durante periodos marcados por violentos 

,conflitos sociais. Quando a maquina a vapor veio a subs-

tituir o moinho a mao e de pilao, fazia seculos que a 

maior parte da farinha consumida era produzida por moi-

nhos d'agua ou de vento. 
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2.3.2 - A energia maremota 

Os homens medievais souberam igualmente aprovei-

tar a energia das mares. Os moinhos de mare,desconheci-

dos da Antiguidade, testemunham a vontade de captarem no 

vas fontes de energia. Entretanto, utilizados para moer 

o grao, esses moinhos nao desempenharam um papel decisi-

vo na economia medieval. 

2.3.3 - A energiaeolica 

Os primeiros usos do vento como forga motriz fo- 

ram para mover "rodas de oragoes" budistas, uma especie 

de maquina de calcular religiosa. So posteriormente, as 

.rodas de vento foram adaptadas a moinhos de trigo e as-

sim compareceram no seculo VIII, no Mediterraneo 21 . 

Na Persia, no seculo X, existiam moinhos de ven-

to, porem de eixo vertical ao inves de horizontal. Por 

volta de 1180, apareceu na Normandia e, em uma geragao, 

este gerador de energia tornou-se um elemento tipico na 

• paisagem das planicies pouco acidentadas, com poucos ri-

os de corrente rapida e nos sitios em que os rios gela-

vam no inverno. 

2.3.4 - Outras fontes de energia 

0 desenvolvimento do jugo, que permitia que ca-

valos e bois fossem usados como animais de tiro, comple-

ta o panorama energetico da epoca. 

2.3.5 - Aplicagao e consegTencias do use da energia na 

edificagao 
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De maneira pontual e pouco significativa se di 

quando comparada com outros periodos posteriores. 

Uma das utilidades mais importantes da roda &a-

qua na Idade Media (entre tantas outras que comegaram a 

. se difundir mais cedo), foi seu emprego para o trabalho 

do ferroAuso da energia hidraulica na metalurgia). Na 

Europa do 	fim desse periodo, a fabricagao 	do ferro 

fundido marca uma etapa capital na histOria das tecnicas. 

No dominio da construcao, uma abundante documentagio es-

crita e arqueologica prova que os construtores medievais 

usaram mais ferro que seus antecessores 22 . 

Ja em relagao a madeira, foi somente na 	Idade 

Media que se desenvolveu a tecnica de carpintariana cons 

trugao, a qual, por sua vez, conduziu .a invengao da ser-

ra mecanica movida a forga hidraulica 23 . Novamente a 

inovagao tecnica se produz dentro do ambito da constru-

gao, podendo ser usada noutro tipo de atividades. Isto 

parece indicar que a construgao medieval era uma das ati 

vidades produtivas e sociais mais significativas do pe-

riodo em consideragao. 

A velha padiola escravista foi provida de rodas, 

liberando energia mecanica. E o conhecido carrinho de 

- mao, ainda em use em nossas construgoes 24  . E foram cons-

,truidos dispositivos mecanicos para elevar grandes pesos 

e colocar argamassa nas obras, como ja foi visto. 
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,CAPITULO 3 

0 	RENASCIMENTO 

SECULOS XV A XVIII 

3.1 - AS CONDICOES HISTORICO-SOCIAIS 

3.1.1 - Se- culos XV e XVI 

A abertura, pelos europeus, das rotas oceanicas 

ao comercio e a conquista - que se iniciou quando o por-
tuguas Bartolomeu Diaz dobrou o cabo de Boa Esperanga,em 

1487 - e somente a Ultima e, talvez, a mais dramatica de 

uma longa serie cumulativa de mudangas. Entre essas, a 

introdugao da imprensa na Europa, proximo de 1450 e, sem 

diivida, a mais importante; sua rapida difusao mostra uma 

Europa que ja estava preparada para um posterior e imen-

so desenvolvimento. 

A segunda grande inovagao tecnica foi a introdu-

gao de explosivos na guerra. Mas as armas de fogo, ao 

contrdrio da imprensa, tardaram certo tempo em alcangar 

plena eficiencia. 0 desenvolvimento das novas armas de 

fogo estava estreitamente relacionado com o aumento da 

mineracao e da metalurgia, as quais, na epoca, represen-

tavam concentragoes ate entao desconhecidas de capital e 

49 
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de trabalho numa so instalagao produtiva. 

A Europa comegou a se recuperar de seu periodo de 

decadencia e essa recuperagao foi mais notavel na Italia, 

que surgiu com marcante predominancia no comercio. As fa 

•bricas de tecidos de Flandres e as exportagOes de la da 

Inglaterra eram controladas por comerciantesebanqueiros 

italianos. A crescente riqueza das cidades do norte ita- 

liano, onde esses comerciantes moravam, 	especialmente 

Florenca, deram um vigoroso estimulo ao desenvolvimento 

das belas artes e da engenharia. Executaram-se numerosas 

construgOes, incluindo canais, drenagens, portos e for-

tificacoes, alem de edificacOes. Nesse ambiente se de-

.senvolveram as matematicas e os estudos academicos sobre 

arquitetura. Dedicaram-se grandes esforcos a compreensao 
das civilizacoes antigas de gregos e romanos, fatos im-

portantes para a engenharia e as artes praticas porque 

gregos e romanos tinham deixado consideravel literatura 

tecnica. Um livro romano que interessou aos estudiosos 

renascentistas foi escrito no ano 30 d.C., pelo arquite-

to Vitruvio; esse livro nao so tratava de arquitetura 

mas tambem descrevia as maquinas e as diversas tecnicas 

de engenharia que os arquitetos precisavam usar. Devido 

a grande quantidade de temas de engenharia incluidos nos 

'estudos especializados sobre a arquitetura romana, alguns 

ramos da engenharia chegaram a ser incluidos entre as 

"artes liberais"; ou seja, foram aceitas como dignas de 

estudo por homens ilustrados. A vinculacao entre a arqui 

tetura e a engenharia fez com que muitas das pessoas que 

projetavam e supervisionavam obras de engenharia fossem 
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artistas ou arquitetos de uma ou outra classe. 0 Renas- 

cimento tem sido caracterizado, frequentemente, como um 

periodo de "artistas-engenheiros" 1 , como, por exemplo, 

Leone Battista Alberti (1404-1472). 

A segunda metade do seculo XVI, especialmente na 

Italia, assiste a um grande aumento dos livros tecnicos, 

que eram de cariter pritico e ofereciam grande variedade 

de projetos para aumentar a eficiencia do trabalho manual 

ou para substitui-lo por energia mecanica. 	Entretanto, 

nao avangaram alem dos tempos helenisticos; no seu conjun 

to, seus dispositivos eram primitivos exercicios iniciais 

de mecanizagao. Nero se tentou mecanizar a produgao, tal-

vez porque,com os gremios ainda vigentes, era impossivel 

converte-la em realidade. Mecanizar a produgao signifi- . 

cava dividir o trabalho em operagoes componentes, 	fato 

estranho para a organizagao gremial. Seria preciso mudar 

as relagOes de produgao para poder mudar as formas de 

produgao. E essa mudanga se anuncia atraves de alguns 

acontecimentos relevantes da epoca, tais como decompor 

elementos complexos em suas partes componentes para logo 

uni-los numa mesma resultante: caso do paralelograma de 

formas. 

Os antigos colocaram sua capacidade de criagao 

'a servico do milagre, do magico. Eles criaram maquinarias 

e automatos, limitando a Unica aplicagao pratica de seus 

conhecimentos a arte da guerra. E essa vontade de par a 
invengao a servico do milagre se manteve at o seculo 

XVIII, quando o aperfeigoamento dos autOmatos esti rela-

cionado com o alto nivel de execugao dos oficios, e es- 
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pecialmente com o refinamento de fabricagao de relogios, 

que se baseia em uma minuciosa decomposicao e reintegra- 

ao dos movimentos, sendo uma disciplina bsica para a 

posterior invengao da maquina de fiar e da acentuagao - 

fdivisdo do trabalho. 

3.1.2 - seculos XVII e XVIII 

Localizar os acontecime146t des siculos XVII 	n 
XVIII em um periodo unitario 6 artificial, pois, 	entre 

outros aspectos, as grandes mudangas no sistema e formas 
• 

de produgao ja tinham comecado antes de 1700 e continuam 

ate hoje. Entretanto, resulta conveniente para estuda-

los. 

A segunda metade do seculo XVII leva a marca de 

Luis XIV, com seu palacio de Versalhes como modelo dos 

reis e cortesaos de cada pais, e com seu ministro Col-

bert, esforcado por ativar todas as manufaturas e o co-

mercio a servico do Estado. 

Foi tambem a epoca na qual a tecnica mais avanca 

da tentava entrar em contato com a ciencia, sendo Isaac 

Newton o exponente mais destacado daquele momento. 

0 periodo que vai ate 1815, quando da batalha de 

Waterloo, foi de aceleragao "industrial", com avancos im 

, portantes na industria textil (1746/69) e na miquina a 

vapor (1765-66), sendo a produgao de ferro - com sua ex-

pressiva expansao, seus novos e numerosos usos - o mais 

importante avanco. A grande "Encyclopedie" francesa foi 

o primeiro tratado global publicado sobre tecnologia. 

Ao observar os elementos constitutivos daquelas 
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ferramentas que foram decisivos para o primeiro periodo 

da mecanizagao - a maquina textil e a maquina a vapor - 

constatamos que sao o Ultimo periodo de um progresso que 

se estende desde os tempos de Alexandria em diante. Co-

mo todos os periodos, o seculo XVIII foi, simultaneamen- 

te, comego e fim; abriu caminhos para o seculo XIX 

resumiu a experiencia do passado. Seu aspecto mais posi- 

tivo foi, talvez, o de absorver as coisas de forma uni- 

versal, como so o conseguiram faze-lo os periodos seguin 

tes. 

0 crescimento da populagao e as rapidas mudangas 

do periodo exigiram grande quantidade de construgoes em 

geral. Parte delds, como as estagOes ferroviarias, eram 

totalmente novas. As moradias, embora mantivessem suas 

formas tradicionais, utilizaram novos materiais e novas 

formas de produgao em serie. As novas necessidades das fa 

bricas, escritOrios e oficinas apresentavam novos pro-

blemas de ordem arquitetOnica. A profissao do engenheiro 

civil surgiu no inicio do seculo XVIII; assim como a en-

genharia Militar tinha sido separada da Civil na Franca 

nos tempos de Colbert e Vauban, no final do seculo XVIII 

se estabeleceu uma clara distingao entre o engenheiro ci 

vil e o arquiteto. Os funcionarios publicos encarregados 

das pontes e estradas na Franca foram os primeiro enge-

nheiros civis reconhecidos. Posteriormente foi criada a 

Escola Politecnica. Na Inglaterra comega em 1771 com a 

formagao de uma sociedade de engenheiros, mais tarde co-

nhecida como Smeatonion Club. 

Foi no mundo do comercio onde as maquinas desen- 
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volvidas sob a austera disciplina dos mosteiros, 	foram 

usadas, pela primeira vez, na base de uma ampla escala 

• social. 0 periodo mais importante, deste ponto de vista, 

foi o transcorrido durante o seculo XVII e comegos do se 

culo XVIII. Foi, predominantemente, durante esse periodo 

que grupos de artesaos foram reunidos em oficinas, cons-

tituindo o inicio da produgao fabril, que mais tarde foi 

chamada de manufatureira. Esta situagao refletia a "evi- 

dente necessidade econOmica" de organizar a produgao so-

bre bases mais "racionais" que as utilizadas anteriormen 

te, em resposta as crescentes possibilidades comerciais 

que se abriram. 

As oficinas primitivas representaram o primeiro 

nivel do advento do capitalismo industrial. COMQ escreve 

Marx em 0 Capital 2  

H 	um maior niamero de operarios trabalhan 

do juntos em um so lugar... com a finalida 

de de produzir o mesmo tipo de objeto de 

consumo sob a diregao de um capitalista, 

constitui, tanto historica como logicamen-

te, o ponto de partida da produgao capita-

lista..." 

E foi durante esse periodo que as tecnicas da atividade 

'produtiva comecaram, pela•primeira vez, a adotar seu pa-

pel "legitimador" 3 . 

0 fato mais importante no inicio do sistema fa-

bril e, conseqtentemente da produgao capitalista em ge-

ral, consiste em que nao parece ter sido determinado so-

mente por fatores tecnicos ou, inclusive, econamicos. A 
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Revolucao Industrial surgiu igualmente a partir das re-

lacOes de classe do capitalismo (a divisao da sociedade 

em uma classe capitalista e em outra proletai-ia),estabe-

lecida pelos capitalistas com a ascensao da classe mer-

cantil, muito antes que se produzissem osprincipais avan 

cos no campo da tecnologia produtiva. Sendo assim, nao 

possivel afirmar que as relagaes de producao foram uma 

consequencia inevitivel dos aperfeigoamentos ocorridos 

nos meios de producao; ambos os elementos foram, cada um, 

reflexo do outro. A busca de novas ou melhores fontes de 

energia foi, tambem, outra caracteristica (ou tema) prin-

cipal do progresso tecnico na Revolugao Industrial. 0 no 

.vo motor a vapor atmosferico so foi usado inicialmente 

nas minas. Os moinhos de vento forneciam a energia ne-

cessaria para a moenda de cereais e para o bombeamento 

da agua em terrenos alagados. Mas na grande maioria das 

aplicagoes industriais, as rodas hidraulicas constitui-

ram a fonte mais importante de energia. Esse era o pano-

rama energetic° da epoca. 

A relagao ciencia-tecnologia torna-se importante 

na producao, mas considerar as aplicagOes nitidas e efi-

cientes da ciencia a tecnologia como a Unica prova real 

da influencia da revolugao cientifica, coloca o problema 

,sob uma perspectiva falsa. Seria mais apropriado a pro-

longada relagao entre as matematicas e a tecnologia de 

"obras pablicas" vinculadas a arquitetura. Mariotte e 

Parent tinham, como arquiteto e engenheiro, uma relag5o 

igual a que Galileu teve quase um seculo antes, e a que 
alguns teoricos italianos da arquitetura tiveram em um 
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momento ainda anterior. Ensinam aos jovens, que mais tar 

de poderiam praticar arquitetura ou engenharia, particu-

larmente nos ramos militares; ocasionalmente assessora-

ram sobre problemas praticos, como as tubulagoes de Ver-

sailles. 

Alem disso, o desenvolvimento altamente frutife-

ro da engenharia na Franca, durante o seculo XVIII deri-

vou, em parte, da crescente aplicagao das ciencias mate- 

maticas a tecnologia "ArquitetEinicas", como a hidrauli-
ca, a construgao de pontes e de edificagOes. A mais im-

portante das descrigOes iniciais sobre o motor de Newco-

men que apareceu em frances, foi incluida em um enorme 

livro sobre construcio de canais, obras portuarias e ma-

quinaria hidraulica, que tinha o significativo titulo de 

"Architecture hydraulique" 4 

Entretanto, no seculo XVIII o interesse pela ino 

\raga() nio era coletivo mas de um grupo limitado de erudi 

tos: filosofos e sibios como Pascal, Descartes,Leibnintz 

e Huygess. Ate seu final, a atividade inventiva, a ino-

vagio, pelo menos tal como esti registrada nos arquivos 

das patentes britinicas, por exemplo, foi insignificante. 

No curso de uma geragio os gremios tinham sido 

debilitados, os monopeilios comerciais derrogados e redu-

zidos os impostos e os lucros. A acumulagao de capital 

e sua disponibilidade internacional, assim como o impul-

so dado ao comercio internacional foram fatores importan 

tes para o desenvolvimento da tecnologia, junto com o 

sistema de leis sobre patentes em di.ferentes paises
5 . 

A mecanizagio impunha-se lentamente, aprofundan- 
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do a divisao do trabalho em operagOes componentes, a qual, 

em produtos de execugao complexa como os edificios (e os 

automOveis nos dias de agora) era seguida de uma reuniao 

posterior, caracterizando situagOes especiais de inter-

dependencia. Como explica Gama 6 , a adogao de desenhos 

permitia essa divisao do trabalho em varias etapas, sen- 

do a propria solugao geometrica dos problemas e sua re- 

presentagao grafica a primeira delas... A geometria for- 

necia os elementos para a organizagao do trabalho 	em 

moldes que se assemelhavam ao das manufaturas em 

Nessas novas condigOes de divisao de trabalho, amplia - se 

o campo onde se desenvolvem aquelas atividades que prece 

'dem a construgao propriamente ditam e a orientam. 0 pro- . 

jeto assume importancia cada vez maior e se arma de no-

vos instrumentos de determinacao precisa dos esforcos e 

das dimensOes das estruturas. 

Mas, que importancia tem a geometria e o desenho 

na tese que pretendo demonstrar sobre as relagOes exis-

tentes entre a inovagao tecnica e a produgao arquitet8- 

nica? Em primeiro lugar, que a inovagao que muda as ca-

racteristicas da produgao arquitetOnica é, pela primeira 

vez na his -tor- 1.a do ocidente, de alguma maneira externa a 

ela, iniciando, assim, um novo tipo de relagao entre a 

'tecnica e a arquitetura, que tera consequencias em todos 

os niveis de agao: no pensar e no fazer, principalmente. 

E isto fica claro quando analisamos a arquitetura da epo 

ca, que sofre uma renovagao formal e conceitual, produto 

em parte dessa dissociagao do trabalho iniciada mas ain-

da nao imposta, e que mantem, entretanto, as caracteris- 
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ticas tecnicas do produto e de sua produgao sem modifica 

goes significativas, como o demonstra o estudo dos mate- 

riais e tecnicas construtivas usadas no periodo. 

3.2 - A ARQUITETURA E AS INOVAgOES TECNICAS 

3.2.1 - 0 novo significado do desenho 

Uma das inovacOes mais importantes para a arqui- 

tetura, na Renascenga, foi a possibilidade de pensar o 

espago construido atraves de um modelo analogico que con 

trolava a realidade efetiva do objeto. Pos em jogo os va 

lores esteticos das artes plisticas e incorporou como 

projetistas pessoas que nao tinham sua formagao na cons-

trugao: os artistas. 

Atribui-se a Brunelleschi a invengao do desenho 

de edificios em escala, antes de 1420, e a sua copula de 

tijolo construida em Florenga nesse ano o ponto de par-

tida da arquitetura do Renascimento. Entretanto, e no 

periodo inicial da Renascenga que a representagao grafi-

ca, o desenho, comeca a conquistar o espago, 

"nao apenas nas artes que dele se 	servem 

operacionalmente, mas tambem naquelasemque 

comparece como documentagao, registro e des 

crigao... 0 desenho assume grande importan-

cia na superagao histOrica da organizagao 

corporativa do trabalho, nas novas relagOes 

de produgao e nas novas formas de transmis-

sao do conhecimento tecnico, que rompem a 
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disciplina e os segredos corporativos... n7  

Constitui-se, assim, numa importante inovagao de carater 

emblematic° desde que pode ser entendida como a relagao 

estabelecida na epoca entre os objetos arquitetOnicos can 

outros indices que permitem interpretar e atribuir sen- 

tido a um determinado momento historico. A emblematica l  

neste caso, nao seria tecnica pois nao se 	incorporaria 

como fator ativante do projeto nem se converteria em par 

to do discurso ideolOgico da forma. E inicia uma nova di 

visao do trabalho, a qual produz a especializagao, nao 

como um processo siibito nem dialetico, mas continuo e 

progressivo. 

Essa nova divisao do trabalho é, para Katinsky 8
, 

uma situagao logica do desenvolvimento do sistema econ5- 

mico, representa um sinal de sua robustez e '6 um dos as-

pectos positivos da sociedade burguesa. 

Dentre as consecitiencias daquela instancia de cla 

ra separagao do intelecto racional da natureza, é a des-

vinculagao, a ausencia de uma relagao clara e direta, 

real entre a inovagao da linguagem (a produgao arquitet5 

nica) e a inovagao tecnica, exceto casos isolados e mui-

to particulares; como o de Leonardo e o de Guarini, por 

exemplo. 

Pode-se dizer que a nova cultura humanista subes 

tima a disputa sobre as nogoes universals e contrap5e-lhe 

a analise das operagOes humanas concretas. Na arquitetu-

ra, ela isola o momento de criagao, contrapondo-o a exe-

cugao. Os protagonistas desta mudanga nao sao os arquite 

tos medievais - ou seja, os que projetam e organizam os 
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trabalhos de construcao - mas os produtores de pegas ex- 

cepcionais, isto a l  os pintores e os escultores. Os ar- 
quitetos, com os seus colaboradores, continuam enquadra- 

dos na corporagao edil. Assim, o arquiteto renascentista 

nao e o sucessor do arquiteto medieval, mas corresponde 

a uma das especializagoes do novo personagem, o artista, 

a partir de agora, e COlocado acima da orpnizacao corpo 

rativa tradicional 9 . 

No seculo XV as conseq8encias dessas mudangas 

ainda potencial e pode ser englobada como 'um programa in 

dividual, que passou a ser unitario devido a agao do ar-
tista, interpretado por Leonardo da Vinci. Mas, logo a 

seguir, vence a necessidade de especialifacao, isto e, a 

ciencia e a tecnica sao praticadas com proveito como pes 

quisas independentes. A antiga matriz, a arte, torna-se 

rigida para conservar a sua autonomia: valoriza a intui-

cao como contraponto da deducao cientifica, a espontanei 

dade como contraponto da necessidade tecnica. Uma vez es 

tabelecido este dualismo, a pesquisa artistica encontra 

uma nova relagao com a pesquisa cientifica porque reali-

za a sintese dos valores finalistas e qualitativos expul 

sos da pesquisa cientifica e recompensa os seus resulta-

dos especificos, mecanicos e qualitativos. 

A arquitetura e sua tecnica, enredadas nesta se-

rie de acontecimentos, mudam tambem sua relagao e seusig 

nificado. Ate o seculo XVI sao consideradas como uma dou 

trina geral dos artefatos de construcao; abarcamumvasto 

conjunto de objetos, utilitarios e ornamentais:edificios, 

adornos, armas, maquinas. Mas esta identidade resiste so 
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a um grau bastante simples do deserwolvinento tecnico;a partir 

dal, a fabricagao das varias categorias de objetos orga-

niza-se por conta propria, na teoria e na pratica. A re-

lagao direta desaparece. No ambito da arquitetura ficam 

apenas os artefatos de construgao propriamente ditos,que 

estgo sujeitos a alteragOes tecnicas menos relevantes, 

mas conservam uma decisiva importancia social. Neste pon-

to, a cultura renascentista age, simultaneamente, sobre 

o controle tecnico e artistico. Critica o valor permanen 

to dos modelos formais ate ai vigentes e deixa subsistir 

apenas a possibilidade de uma imitagao deliberada. Des-

troi, assim, a adaptagao reciproca entre arte e tecnica, 

sua relagao. A tecnica da construgao desenvolve os seus 

processos de neutralidade em relagao as opgOes estilisti 

cas, mas nao pode utiliza-las para determinar as formas 

dos artefatos, que devem derivar dos estilos arquitetani 

cos. A arte da construgao pratica uma pluralidade de 

opg6es estilisticas (fig. 3.1 e 3.2) que ficam na super-

ficie dos artefatos e se transformam, muitas vezes, em 

uma simples decoragao intercambiavel. A tecnica nao é in 

corporada ao projeto como geradora da forma nem usada em 

blematicamente, ficando ausente ate o processo ideologic° 

politico expressado nas formas construtivas - da epoca. 

Assim, os avancos se dao na arquitetura na lin-

guagem, no estilo e na retdmada de metodos classicos de 

composigao. A doutrina renascentista baseava-se na impor 

tancia das proporgOes, na relacao entre o todo e as par-

tes, na enfatizagao da simetria e do centro da composigao, 

na integragao harmoniosa dos elementos (devia existir pri 



Figura 3.1 - Palacio 
Chiericati, Vicenza, 
(1550-80) 
Arq.Andrea Palladio 
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Fig.3.2 - Vila Capra 
Vicenza,cerca de 1550 
Arq.Andrea Palladio Fonte: 5 
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meiro o conceito, a ideia "preconcebida" do edificio); a 

decoragao era um mero acessorio que podia ser imaginado 

posteriormente com facilidade. 0 Renascimento acrescenta 

ao antigo ideal das relacEies numericas perfeitas, os con 

'ceitos de preemin -6ncia de uma das partes, de unificac;o 

de todas elas e de sua integracio no conjunto. 2 a emble 

mitica da epoca. 

A composicao (o desenho) sendo emblematica, tor- 

na-se tao importante que ate as propriedades dos mate- 

riais, por exemplo, desempenharam papel secundario. Nao 

preciso esperar o ultimo barroco para encontrar trans-

gressaes a natureza dos materiais. Alberti, em uma parte 
. de seu Primeiro Livro, declara: 

"... Em nosso pensamento e imaginagao pode-

mos conseguir formas perfeitas de edificios 

totalmente separados da materia ('seclusa 

omni material')". 10 

A supremacia do desenho sobre a materia foi na 

Renascenga e no Barroco algo muito natural. Os arquitetos 

da epoca reviveram as ordens classicas de colunas, pelo 

menos para a decoragao, na edificagao de esplendidos pa-

lacios (Fig. 3.31, concebidos dentro da tradigao classi-

ca. Mas nada mudaram na essencia da edificagao. Relagaes 

,de produgao e processos produtivos evoluiam lentamente e 

as disponibilidades energeticas mantinham-se constantes. 

Uma ideia do estado da tecnica de construgao nos 

di o relat6 do traslado do obelisco egipcio - de 23m de 

altura e 327 toneladas de peso - de sua localizagao na 

praga posterior a Sao Pedro de Roma para um lugar central 
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na sua frente, organizado pelo arquiteto Domenico Fonta- 

na. Embora a nova localizacao estivesse mais baixa que a 

antiga, o transporte ocupou cerca de 800 homens e 140 ca 

valos que faziam funcionar 40 cabrestantes, com um exe-

cutor public° disponivel no sitio: um me -tad° semelhante 

(exceto pelos cabrestantes) aos usados para altar, pela 

primeira vez, esses obeliscos tres milenios 	antes nas 

margens do rio Nilo. 

Mas o impulso que a ItAlia deu a arquitetura eu- 
ropeia foi alem da difusao de seus edificios renascentis 

tas. Em De re aedificatoria,  de Alberti, impressa apos 

sua morte, em 1485, a descricao das tecnicas praticadas 

na Italia se extendem a temas tais como as barragens dos 

canais. Galileu desenvolveu a teoria da resistencia dos 

materiais, importante inovagao tecnica na construcao que 

somente seria usada a partir do seculo XVIII. 

Outra inovacao tecnica, de consequencias formal 

e ambiental é a mansarda (que embora adote o nome do 

arquiteto frances Mansard [1598]), ja estava em use em 

Hampton Court, o Louvre e na Italia um seculo antes. Sua 

importancia consiste em possibilitar a combinagao do em-

pinado telhado medieval, caracteristco de regiOes com ne 

ve, com a existencia de aticos habitaveis, bem ilumina-

, dos, que permitiam acomodar uma populacao urbana crescen-

te (fig. 3.4). 

3.2.2 - A arquitetura no seculo XVIII 

A frase de Guarini que reflete fielmente o pensa 

mento do Renascimento e do Barroco sobre a arquitetura 
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diz: "... deve ser uma arte que agrade aos sentidos 

nao deve estar dominada pela razao..." 11 	Entretanto, 

existe grande diferenca entre Alberti e Lodoli, por exem 

plo, em relagao ao principio da organizagao equilibrada 

das partes, do primeiro, e ao funcionalismo, do segundo. 

A mudanca que se apresenta no seculo XVIII reflete uma 

atitude nova para com a materia e os modelos, uma transi 

g'a'o do sensualismo barroco para o espirito do racionalis 

mo, do ideal barroco de organizagao hierarquica para o 

ideal dos direitos do individuo. 2 importante apontar 

aqui que esse novo modo de raciocinar nao acabaria com a 

"arte" do edificio mas influiria nela. 

Do ponto de vista arquitetOnico, pode-se salien-

tar o exagero nos detalhes, caracteristica peculiar do 

Barroco, consegdencia da tendencia do sistema a dramati-

zar a propria representagao. 0 Barroco passaria do fini-

to ao infinito, expressado pelo crescente predominio dos 

vaos sobre as paredes, a abertura de panoramas 	atraves 

dos interiores, a substituigao de paineis por espelhos 

e a proliferagao de pinturas ilusionistas em paredes 

forros (mais uma expressao da influencia do desenho e da 

perspectiva). 

No fim do Barroco, arquitetos como Lodoli, 	por 

‘exemplo, acreditavam que a arquitetura estava em condi-

goes de passar do formalismo ao funcionalismo. Na sua 

opiniao, o problema desse tempo centrava-se em abolir 

a forma, enquanto que o autentico problema era encontrar 

uma nova forma capaz de expressar as atitudes que tinham 

mudado. Os arquitetos nao tinham oportunidade de renovar 
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a arte da construgao ate que empreenderam a luta pela re 

novasao da forma. Hoje sabemos que o pensamento raciona-

lista exerceu alguma influencia sobre a evolucao arqui-

tetonica, mas foi somente um fator a mais, nao o mais 

• influente, nas mudancas profundas da arquitetura durante 

o s6culo'XVIII e, principalmente, no seculo xx 12 . 

Todo periodo de excitagao extraordinaria e ade-

quado para fantasias arquitetanicas. Do mesmo modo que 

Filarete expressou a extases do primeiro Renascimento e 

o Bibbiena a do Alto Barroco, Piranesi visualizou a in-

quietagao do seculo XVIII. Nas suas obras (por exemplo, 

Pr4sEies,  1745), nem a Antiguidade nem a arquitetura pro-

.priamente dita desempenharam papel significativo. Renun-

ciam a ordem tradicional'e chegam ao caos,sem substituir 
o velho sistema por um novo naquele momento de confusao. 

Descartam a ordem e buscam o extraordinario. No mesmo mo 

mento que os rigoristas renunciavam a velha ordem na teo 
ria, eles a.abandonavam na pratica. 

E tudo isso, essa revolugao conceitual e formal, 

se produz atraves do desenho e nao da construgao (Pira-

nesi construiu muito poucos edificios). 0 desenho con-

quista o espaco e o reelabora. A inovagao mais importan-

te é a perspectiva. Entretanto, nao e possivel separar a 

questa() da perspectiva e, principalmente, da proporgao 

dos problemas praticos colocados pelas tecnicas que dao 

suporte a arquitetura: os desenhos de Desargues, a geome 
tria descritiva de Monga e ao emprego de processos de re 

- 13 
presentagao grafica no projeto e na construgao . 
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Um teatro de Paris, construido entre 1785 e 1790, 

incorporou uma estrutura "a prova de incendio", formada 

por arco de tijolos furados, apoiados em perfis de ferro 

forjado. Foi, talvez, o primeiro edificio que nao usou 

madeira em sua construgao. Strutt, dono de uma 	fabrica 

de tecidos na Inglaterra, adotou a ideia dos arcos 	de 

tijolos para us - los na f,ibrica de algodio(fig.3.S),adoian-

do a islovagao.reizesent&larelarecuperagao do use do arco em 

tijolo e a incorporagao do ferro forjado na edificagao. 

A forma que usaram as inovacoes os•proprietarios 

de fabricas do periodo para obter um grande dominio so-

bre seus operarios parece bastante cinica. Entretanto,al 

'guns autores acham aspectos positivos e idealistas 	nas 

atividades dos proprietarios de fabricas da e'poca.Pacey
14 

cita, por-exemplo, o caso de W.Strutt, que se preocupou 

com as construgOes a prova de incendio, e que chegou 

ocupar parte de seu tempo nos problemas, tecnicamente me 

nos exigentes, em projetar as moradias dos operarios. As 

casas de Poelper (fig. 3.6) tinham caracteristicas 	que 

sao de interesse para o historiador da tecnologia, como, 

por exemplo, novos marcos de janelas feitos em ferro fun 

dido. Tambem e interessante a preocupagao com a quantida 

de de dormitorios que devia ter a casa de um operario, 

'onde deviam ser colocados os depositos e banheiros, que 

surge nos pianos originais de Poelper que Strutt proje-

tou. 

Personagens como W.Strutt e Owen 15 sao de inte- 

resse porque fizeram explicit° o que estava implicito na 

obra de Arkwrhght 16 e outros precursores do sistema fabril. 
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f4gura-1R - Estrutura de William Strutt a prova de incendlo 

para uma febrica de algodao de seis andares;fol 

construida por Derby entre 1792-3 . 
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Figura 3.6 
Fonte : 2 

• Planta balsa 0 Corte transverual de uma 
Ca1111 cnnstrUlda pare os empregndos du 

Strutt em Reiner. provavelmonte deamita 

da por William Strutt cm 1795. 
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Esses homens concretizaram seus exitos com habilidades de 

organizagao. Suas miquinas e seus equipamentos eram cons 

tituidos por simples meios tradicionais. E a Revolugao 

Industrial que lideravam foi, antes e sobretudo, uma re-

volugao na organizagao da produgao. De igualforma,Strirtt, 

nos seus projetos de habitagao para operarios, usava tec-

nicas simples a servigo de icleias que se referiam, essen 

cialmente,ao controle social e a organizagao. E se bem 

que a politica mercantil nao servisse aos interesses dos 

operarios, os socialistas souberam perceber formas nas 

quais as suas tecnicas de controle pudessem ser usadas 

para propositos diferentes. 

Mas foram as atividades praticas de Vaucanson as 

mais interessantes no desenrolar das inovagOes tecnicas. 

Em 1756 171
nstala uma fabrica de sedas em Aubenas, perto 

de Lyon, melhorando todos os detalhes do edificio e da 

maquinaria. Foi a primeira planta industrial no sentido 

moderno, construida quase duas decadas antes que Richard 

Arkwright fundasse as primeiras fiagOes na Inglaterra. 

Vaucanson compreendeu que a indlistria nao podia 

ser alojada em barracos de madeira, mas que requeria uma 

instalagao adequada na qual cada detalhe fosse pensado e 

cujas maquinas fossem movidas por um tipo so de energia. 

Seus escritos descrevem o projeto pormenorizadamente: 

o predio tinha tres andares... 

fonte energetica era uma roda hidrauli- 

ca... o edificio exigia uma luz amorte- 

cida, obtida atraves de papel acetina- 

do... a ventilagao primitiva e um aboba 
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dado como cobertura asseguravam parcial 

mente a atmosfera umida e a temperatura 

para fiar a seda..." 

Os modelos guardados no Conservatoire des Arts etMaiers 

de Paris mostram notavel elegancia. 

Entretanto, esse esse esforco nao levou a inova-

giies importantes na edificagao em geral. A Franca do se- 

culo XVIII foi um grande campo de experimentagao em qua-

se todos os aspectos, e onde surgiram ideias que so pode 

riam converter-se em realidade no seculo XIX. 

3.2.3 - Os materiais de construcao 

0 primeiro efeito da Revolugao Industrial sobre 

a construgao foi o de estender o uso do tijolo. 

Amistura do gesso para o acabamento de paredes, 

da massa para unir a pedra e os tijolos, e do concreto 

para as fundagoes, evoluiram rapidamente como resultado 

aos estudos iniciados por John Smeaton, quando projetava 

o terceiro farol de Eddystone, em 1759. 

Embora o uso do concreto armado seja posterior,o 

seculo XVIII utilizou de maneira crescente o ferro forja 

do para reforgar a madeira e a alvenaria. 0 ferro colado, 

que tinha sido empregado na construgao de pontes ja em 

; 1779, substituia cada vez mais a alvenaria como suporte. 

O uso da pedra como material de construgao de 

grandes edificios, pontes e outras obras persistiram ate 

o seculo XIX-. A tendencia a uma autorepresentagao cada 

vez mais intensa levou, tambiim, a um conflito com os ma- 

teriais. A propensao para expressar as forgas vinculantes 
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fez com que se descuidassem cada vez mais as propriedades 

da pedra, que foi tratada como se fosse materia organica, 

macia, flexivel. Um passo separaVa a interpretagao antro 

pomOrfica das formas da introdugao do corpo human° e das 

formas animais nas artes tetOnicas, as que junto com o 

carter plastico ddselementos isolados, foram as caracte-

risticas principais da producao barroca 18 . 

No final do periodo, a madeira para a construcao 

chegou a escassear nas- zonas litoraneas devido a demanda 

dos estaleiros e nas zonas de bosques por ser mais con-

veniente usa-la como carvao vegetal. 0 uso generalizado 

da pedra como material de construcao chegou a ser igual-

mente restrito a zonas de facil exploragao, alem de gran-

des obras, como ja foi dito. 0 uso extensivo do tijolo 
firmou-se. As jazidas de argila estavam melhor distribui 

das que as de pedra e o rapid() desenvolvimento da minera 

ca0 do carvao e as melhorias no seu transporte, primeiro 

atraves da navegagao (dos canais na Inglaterra) e logo 

pelas ferrovias, facilitaram a alimentagao dos fornos pa 

ra cozimento dos tijolos. 

A mistura de gesso para o acabamento de paredes, 

de argamassa para unir pedra ou tijolo, e do concreto 

para as fundagoes sofriam importante evolugao como resul 

'tado de estudos iniciados•quando John Smeaton projetava 

o terceiro farol de Eddystone em 1759. A madeira dura usa 

da na Idade Media foi substituida por coniferas na exe-

cucao de tetos, janelas e portas; a construcao de tetos 

melhorara sensivelmente com o uso de vigas trelicadas sis 

tematicamente desenhadas, tais como as empregadas por 
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Wren na igreja de Sao Paulo de Londres. 0 periodo 	pode 

ser caracterizado como de evolugao dos materiais tradi-

cionais e de ajuste dos novos. 

3.2.4 - A Mab-de-obra 

As corporagOes de officio foram extintas, legal-

mente, a partir do seculo XVIII. .As formulae -6es politicas 

em torno do direito ao trabalho e da liberdade do traba- 

lho vem ao encontro dos interesses da burguesia manufatu 

reira para a caracterizagao de um mercado onde se nego-

ciasse a mercadoria "trabalho". Era preciso, para tanto, 

romper os entraves mantidos pela organizagao gremia1 19 . 

Assumem grande importancia a superagao histOrica 

da organizagao corporativa do trabalho, assim como as no 

vas relagoes de produgao e as novas maneiras de transmis 

sao do conhecimento tecnico, que rompem a disciplina 

os segredos corporativos. 

3.2.5 - 0 conforto ambiental 

A vida urbana se transforma em predominante 

traz consigo uma nova visao do mundo e da tecnica que ne 

le pode ser usada. Assim, comegamautilizar-se novas so-

lugOes tecnicas, concebidas com carater "industrial", as 

que, posteriormente, darao acesso a industrializagao e a 
gradativa introdugao das tecnicas energeticas no controle 

ambiental dos edificios. 

A habitagao tipica do periodo é a urbana, cam al-

gumas caracteristicas culturalistas na sua composigao, 

ordenada entre divisas e em varios andares, todas elas 
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dependentes da fachada, a procura de luz e de relacao com 

0 espaco urbano. Em alguns casos, como na Holanda e na 

Inglaterra (fig. 3.8),as janelas sao grandes enumerosas, 

ate que os impostos municipais foram aplicados sobre seu 

'nfimero e tamanho. Os locais interiores, de pe-direito al 

to, eram frios e, apesar de estarem protegidos pelos vi-

zinhos, era necessirio aquece-los com lareiras nos quar-

tos principais e estufas ou braseiros (fig. 3.9) nos ou-

tros. 0 carvgo de lenha, que ngo produzia fumaca mas que 

era perigoso devido ao desprendimento de monoxido de car 

bono, era o combustivel mais usado nos braseiros. 

Pouco conhecidos sao os aspectos ambientais 	de 

algumas obras importantes da Renascenca. Analisando 	a 

"Villa Madama", Roma, projetada por Rafael e colaborado 

res, por exemplo, verifica-se o use de solucOes de con-

forto ambiental interessantes. Restritos pelas limita-

co- es energeticas do seculo XVI e possuindo novas nogOes 

de conforto, em parte desenvolvidas na epoca, em parte 

retomadas dos antigos, muito diferentes das medievais, 

unido a um maior interesse pelas ciancias naturais, pro-

prio da epoca, eles propOem solucaes tecnicas de tipo 

"brando", ou seja, solares passivas e bioclimaticas, pa-

ra usar a linguagem atual do assunto. 

Numa carta enviada a um amigo, Rafael
20 fala, em 

termos bioclimaticos, sobre a "Villa" que the encomenda-

ram, mostrando dominio das questOes ambientais e atencao 

para suas solucOes. 

A "Villa" (fig. 3.10) fica a meia encosta do Mon 

to Mario, a fachada principal da construcao d& para Roma, 
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Figura 3.8 - Janelas grandes 
Fonte: 10 

Figura 3.9 - Braseiro do seculo XV 

Fonte: 10 
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e contem os aposentos que mais necessitam calor. A sala 

de estar e muito grande, redonda, com amplas janelas de 

vidro que deixam penetrar os raios do sol ein todas as ho 

ras do dia, fazendo do lugar um ambiente extraordinaria-

mente agradivel. Sempre de acordo com as teorias biocli-

miticas, Rafael localiza a cozinha numa parte fresca da 

casa e a adega num lugar escavado na colina. Salas de 

banho especiais estao orientadas para o Sul. 

Na exedra da "Villa", Rafael tem presente a as-

simetria do sol em relagao a temperatura do dia e orien-
ta as janelas da "loggia" a 15 °  para o Leste, conforme o 

eixo solar Leste-Oeste. Mas as janelas da "loggia", pro- 

, jetadas deste modo, teriam dado a ideia duma operagao 

inacabada, ainda que exata em relagao ao sol, desiquili-

brada naconclusao do arco. Por isso, Rafael construiu 

duas janelas muradas para resguardar as janelas do Leste 

do enfadonho sol do ocidente. E o eixo do recinto pene-

tra no edificio em posigao assim6trica com respeito ao 

eixo das paredes para ter uma maior exposigao solar ao 

Leste e uma menor ao Sudoeste. 

Mas o ganho direto de energia teria contribuido a 

um superaquecimento dos ambientes atraves das janelas pa 

ra a "loggia": portanto, por meio de percursos verticals, 

escadas e escalinatas, o ar quente transmite o seu bene-

ficio aos aposentos superiores ou contribui para o aque-

cimento das paredes das salas adjacentes. 

A luz, neste caso, e o sol. Ingenuos, alegres,os 

ambientes sao luminosos, com fortes contrastes. 

Tambe'm em outras obras, Rafael considera muito 
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atentamente questaes bioclimaticas e solares. 

Palacio "Bresciano" - Roma 

0 cirurgiao do Papa Leao X, Giovanni di Bartolo 

meo da Brescia, encarregou este edificio que Rafael cons 

truiu no "Borgo Nuovo": o eixo mais extenso edificio ti-

nha orientagao Leste-Oeste; a fachada exposta ao Sul ti-

nha muitas janelas; a fachada Oest-e nao tinha janelas. 

Outra solugao do mesmo tipo e a da vidracaria das 

"Loggias Vaticanas". 

Palacio "Vidoni-Caffarelli" - Roma 

A iconografia e muitas rotas referenciais nao 

atribuem. a Rafael mas ao seu ajudante Lorenzino o proje-

to do Palacio Vidoni-Caffarelli. De qualquer maneira po-

demos dizer que este edificio tinha ganho direito de ener 

gia solar: orientagao-Sul, conforme o eixo Leste-Oeste,e 

amplas e numerosas janelas no primeiro andar. Este exem-

plo de arquitetura solar parece hoje incompreensivel e 

oculto pelas construgoes realizadas no jardim do palacia 

Outro exemplo dos requintes renascentistas em re 

lagao ao controle natural do ambiente sao as Casas de 

Costozza, na Italia (fig. 3.11). 

Trata-se dum conjunto de seis casas, em Costozza, 

uma fragao da municipalidade de Longare, sobre os decli-

ves das colinas Bericas, perto de l0kms ao Sul de Vicen-

za (fig. 3.11). 

As seis casas, construidas em diferentes epocas, 

dpois do ano de 1550, e varias vezes modificadas atraves 

do tempo, mantiveram a caracteristica comum de serem 



80 

Figura 3.11 - Villa de Costazza, Italia. Arq. Raffaello 

Fonte: 11 
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dotadas dum sistema de refrescamento natural quedesfruta 

o ar frio que chega de grandes cavidades subterraneas cha 

madas "Covoli". Uma verdadeira inovacao tecnica, jausada 

em outras civilizagoes, e retomada na Renascenca. 

Os "covoli" sao cavidades em parte naturais e em 

parte artificiais, localizadas dentro das colinas 	onde 

ficam as casas. A temperatura no interior destas grutas 

fica mais ou menos constante durante todo o ano, 	perto 

dos 11 - 12 °C. Como os "covoli" estao em comunicacao com 

o exterior atraves de varias aberturas a diferentes al-

turas, nos periodos em que a temperatura do ar externo e 

maior do que a do ar interno, produz-se um movimento de 

• circulacao natural do ar: o ar quente que penetra nos 

"covoli" pelas aberturas no alto, sae, refrigerado, pe-

las aberturas mais baixas. 

Este fenameno natural e usado para refrescar as 

casas, que estao unidas a parte inferior dos "covoli" ou 

diretamente, quando possivel, ou por meio de tiineis sub-

terraneos, expresamente escavados, chamados "ventidotti" 

(literalmente: ventos-condutos), longos at algumas cen-

tenas de metros. 

Os "ventidotti" desembocam no porao, .das casas, 

e dal o ar fresco penetra nos aposentos sobranceiros, pe 

los florOes de pedra ou marmore entalhados, situados no 

chao do andar terreo. 

O efeito e notavel: numa das casas, por exemplo, 

ao fim de Julho, quando a temperatura externa variava en 

tre 21 °C e 29 °C, a interna no andar terreo, oscilava en- 

tre 20,5°C e 21.5°C com o flora° fechado. Em outra parte 
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da casa, com o florao aberto, a temperatura interna fica 

va prOxima dos 16°C e a externa dos 33 °C. 

O sistemas de casas de Costozza tinha fama 	tao 

grande que mereceu a atencao do Palladio, que as cita no 

primeiro de seus Quatro 'tyros de Arquitetura. No entanto, 
pouco conhecido entre os historiadores. Mostra uma fa-

ceta diferente dos esforgos dedicados a compreensao das 

civilizacOes antigas ji comentado, sendo importante para 

as artes priticas aplicadas a arquitetura. 
O use de solugOes ambientais neo interfere cam os 

criterios besicos (emblematicos) do projeto arquitetoni-

co je expostos, sendo que se integram a eles 	de forma 

discreta, passando despercebidos geralmente. 

3.2.6 - A mobilia 

O Renascimento foi menos criativo na esfera do 

conforto ambiental e da mobilia que no campo da pintura 

e da arquitetura. Ate o seculo XV e, sobretudo, no seculo 

XVI, a burguesia nao tinha compreendido as conseqtencias 

de seu novo poder e neo tinha incorporado a seu interior 

nem a sua mobilia elementos de maior conforto ou sequer, 

mais seculares. 0 sentido de unidade do espago neo ter-

minou com a Idade Media, mas durou ate a chegada do in-

dustrialismo do seculo XIX. 

Passar-se-ia um quarto de milenio entre o decli-

nio do Ultimo gOtico e o pleno desenvolvimento do Rococo 

(fig. 3.12), o conforto da postura. Tipologicamente fa-

lando, foi o retorno a um costume esquecido: criar um 

suporte para o corpo que permitisse uma postura relaxada. 
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e Figura 3.12-Raiz 
de madeira a de-
riva 
Fonte: 7 

Figura 3.13 - A natureza 
o rococo 

Figura 3.14 - a "Rocaillr!" 
juste-Aurele 
Meissonier 

(1728)- Flexibilidade e 
disciplina Fonte:7 

Figura 3.15 - Chaise-longue sala da casa 
La Roche 

Fonte: 12 
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Cria-se o conforto moderno. 

0 Barroco tardio inventou um simbolo que reunia 

as qualidades de disciplina e flexibilidade nos objetos 

produzidos, a "Rocaille (fig.3.14). A forma natural se 

converte em um signo ou, como dizem os pintores modernos, 

se transforma em um objeto. Reflete a vontade do periodo 

de dar flexibilidade as coisas. Impulsionada pela demanda 

da expressao sempre unida a funcao, inicia os tipos mo- 

dernos de mOveis de descanso no final do seculo XVIII, an 

tecessores da "chaise longe", bascalante de Le Corburier 

de 1929 (fig. 3.1 

Ao passar o patricio do ambiente feudal a atmos- 
' fera da classe media, alguns quartos do castelo passaram 

tambem a moradia burguesa. Apareceram as bibliotecas com 
sua mobilia especial, a sala de jantar ficou separada e 

recebeu mobilia adequada, e a higiene recuperou um lugar 

na vida cotidiana do final do seculo XVIII. Nas moradias 

a aplicacao de inovacoes tecnicas se fez marcante tambem 

nesse periodo, quando apareceram novos e engenhosos de-

senhos de lareiras que melhoraram sensivelmente o confor 

to ambiental (fig. 3.16). 

3.3 - A ENERGIA 

As disponibilidades energeticas nao mudaram sig-

nificativamente durante esses seculos em relacao ao ul-

timo periodo da Idade Media. Desde o seculo XVI ate a 

primeira metade do seculo XIX, as rodas hidraulicas con-

tinuaram a ser a forite de energia mais importante da Eu- 
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ropa e nos Estados Unidos da America. Na realidade, a i-

niciante Revolugao Industrial, em vez de tazer que o moi 

nho d'agua caisse rapidamente em desuso, impulsionou seu 

aperfeigoamento. Esta situagao corresponde a um longo pe 

riodo de mudancas relativamente limitadas em todas as or 

dens, inclusive no desenvolvimento das forcas produtivas 

e dos modos de produgao. 

As molas como fonte continua de energia para pe- 

quenas maquinas aparece no seculo XVI, substituindo os 

pesos nos relOgios; dal o nome generic° de mecanismos de 

relojaoria para os aparelhos que funcionam por meio de 

molas. 

Na Ultima parte do seculo XVIII, a mineragao do 

carvao constituia uma industria firmemente estabelecida 

em algumas regiFies da Europa ocidental. Ja em 1712 esta-

va em funcionamento a maquina a vapor de Newcomen; seu 

use crescente se reflete no consumo de carvao pois o car 

vao e o vapor d'agua estavam relacionados, porque uma das 

fungOes que em um primeiro momento que foram confiados a 
maquina a vapor foi a de bombear aqua das minas de car-

vao; posteriormente, transportar o carvao foi uma das 

tarefas das locomotivas a vapor. As inovagOes tecnicas e 

a producao de carvao se influenciaram mutuamente; mas 

' elas nao influenciaram, incialmente, a producao arquite-

tonica. 

0 gas de hulha alcangaria, no decorrer do seculo 

XVIII um completo desenvolvimento tecnologico como fonte 

de luz e de calor e como fonte de energia para o motor 

a gas. Foi em Newcastle, em 1760, onde se fez a primeira 



86 

tentativa de iluminar um local com gas de hulha. Mas nao 

houve consequencia pratica, ate o seculo XIX, embora 

William Murdock tivesse utilizado esse gas em 1792 em 

uma casa em Redruth, Cornwalles, e, em 1798, iluminou o 

edificio principal de uma fabrica de fundigao no Soho 

(fig. 3.17'). durante muitas noites. 2 um exemplo tipico 

da situagao apontada por Katinsky em relagao a inovagao 

tecnolOgica e arquitetura: quando a inovagao e absorvi- 

da pela arquitetura sem modificar-se. A relagao entre am 

bas nao existe ainda de forma clara e direta; constitui-

se, apenas, em uma primeira tentativa de contato sem con 

seqtencias formais ou compositivas, nem sequer econOmi- 

- cas pois as condigOes de produgao nao permitem que aeon 

teca o real contato entre elas. 

Ja a modernaindiastria do petroleo baseou-se na ne 

cessidade de melhorar a iluminagao, que cresceu no final 

do seculo XVIII como resultado da Revolugao Industrial. 

As lampadas melhoraram sensivelmente de qualidade entre 

1783 e 1836; foram introduzidas, sucessivamente, a mecha 

plana e o queimador de azeite circular com mecha cilin-

drica com protetor de vidro, conhecido pelo nome de seu 

inventor Argand: 

Nada disso influenciou a produgao arquitetOnica: 

o futuro estava por acontecer em termos de profundas mu-

dangas de toda ordem. 



:+■4 

n 	 ..); st..t..: ■ •■asto 

15  13: t
Il 

,;t3 o Dn. 	*Crli010,1:iff:;::70 

El Hos, ruplo. y Anna /750. 

[g ONES ECKS 

El /Infer Prnuloarno. dr f ranAlin. 1745. El al., entra per I,. pls., 	of coml.", a. 
r 11.70 curtge o 1:4rirrik, r 4, 0144 •111•7111,111:11,1f•Ick per Inc .vl.Lrro. R. I' role 
iallrror a 

 
is heAddruin ror d El blow y e wpm' ednoldn en la thrtcrion dr las 

/Irrna4 delryarku en la merlon dr la derrrha. 
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CAPITULO 4 

0 SLULO XIX 

4.1 - AS CONDICCES HISTORICO-SOCIAIS 

"Como ja foi visto ate aqui, sempre existiu uma 

estreita relagao de fundo entre a histOria geral do ho-

mem e seu progresso tecnico. 0 Imperio Romano, por exem-

plo, baseou-se nas descobertas de seus engenheiros, in-

cluindo os construtores de estradas, tanto quanto sobre 

os mais abstratos conceitos de lei e dever. A expansaoda 

Europa no seculo XVI dependeu da existencia de novos meics 

para cruzar os oceanos bem como da vontade de faze-lo.No 

mesmo sentido, as mudangas politicas, muito rapidas 

numerosas no periodo em consideragao, influiram na evo-

lugao tecnolOgica e foram influenciadas por ela. 

0 crescimento de um forte Estado Nacional, 	ca- 

, racteristico da epoca, foi acompanhado pela ampliagao da 

rede ferroviaria, talvez o'mais importante dos avancos 

tecnolOgicos promovidos pela Gra Bretanha no period() pos 

terior a 1815. 

A histOria geral dos grandes progressos 	nao so 

comega na Gra Bretanha mas lidera a expansao da "ofici- 

91 
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na do mundo" para outros paises, durante pelo menos cem 

anos. Paralelamente, uma civilizagao materialista, basea 

da nos avangos da tecnologia ocidental, se difunde pelo 

mundo com rapidez nunca antes vista, entre 1871 e 1900 1 . 

A ideia de que a tecnologia resolveria grande parte dos 

problemas humanos foi partilhada, inclusive, pelos que 

nao eram materialistas. 

Os desenvolvimentos na eletricidade e na trans-

missao sem fio, na quimica, na fabricagao do ago 	e na 

termodinamica formam parte dos chamados "comegos da alta 

tecnologia", descritos por outros como a "Segunda Revo- 

lugao Industrial". Em 1919, P. Geddes, tratando de in- 

• terpretar essa serie de inovagOes, introduz as expressOes 

"paleotecnico" e "neotecnico" para indicar a diferenca 

entre a tecnologia tradicional, sobre a qual se tinha 

construido a primeira Revolugao Industrial, e as novas 

tecnologias de final do seculo XIX. 0 ago e a eletrici- 

dade, pensava-se, eram caracteristicas de uma fase neo- 

tecnica no desenvolvimento tecnologico, que, 	eventual- 

mente, substituiam, por completo, o ferro fundido 	e a 

fabrica alimentada a carvao da indiistria "paleotecnica"2. 

A segunda Revolugao Industrial nao foi, simples-

mente, um conjunto de inovagOes tecnologicas, senao que 

representou, tambem, os resultados de uma mudanga social 

e de um ajuste pequeno mas importante, na diregao do pro 

gresso da tecnologia. 

A primeira Revolugao Industrial aconteceu quando 

os homens de negocios reorganizaram os processos de pro-

dugao, introduzindo as fabricas e impondo novas discipli 
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nas de trabalho. A segunda Revolucao Industrial dependeu 

das tecnologias baseadas na ciencia. Isso supunha que de 

pendia nao so de operdrios disciplinados na producao,mas 

tambem de pessoas em laboratorios de pesquisa, assim co- 

mo de um sistema de educagao tecnica que preparava ope-

rarios treinados e pessoal de laboratc5rio. 

Dito de outra forma, a segunda Revolugao Indus- 

trial nao poderia ter - se realizado, como a primeira, com 

homens de neOcios que instalaram fibricas. Dependia da 

coordenago em uma escala de instituicOes diferentes, la 

boratOrios e fabricas, escolas e politecnicas. Dependia 

muito mais de uma comunidade de gente profissional e nao 

• so da iniciativa empresarial individual. 

Esse contraste, talvez, pudesse ser caracteriza-

do dizendo que a primeira Revolugao Industrial, aconteci 

da na Inglaterra, devia muito as ambigOes dos homens de 

negacios que desejavam ampliar o'controle social indivi-

dualista sobre sua prOpria mao-de-obra. Entretanto,a se-

gunda Revolugao Industrial supunha o desenvolvimento de 

um controle social tecnocratico, pelo qual uma rede de 

instituicOes diferentes coordenavam seus esforcos para 

um propOsito tecnologico comum. 

Na segunda metade do seculo XIX, a tendencia ge-

ral foi mudando lentamente a medida que a importancia 
econamica da Gra Bretanha dependia, cada vez mais, dos 

efeitos cumulativos de sua passada iniciativa, enquanto 

os Estados Unidos da Am6rica e a Alemanha - cuja lembran 

ca do passado nao lhes dava a mesma seguranga psicolOgi-

ca, nem deviam enfrentar-se com as. dificuldades que na 
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mudanca tinham encontrado os britanicos - colocaram-se na 

lideranga. 

Em 1900 a maioria das indvagOes tecnolOgicasmais 

recentes nao eram de origem britanica e estavam sendo de 

senvolvidas mais intensamente nos paises que nao possu-

iam grandes capitais investidos em sistemas de produgao 

cuja eficiencia ja era comprovada. A energia el6tricNie o 

motor a combustao interna, por exemplo, faziam rapidos 

progressos em outros paises enquanto a Gra Bretanha, com 

seu excelente equipamento industrial a vapor, aprendia 

lentamente que o bom e inimigo do melhor. 

Na Alemanha de 1870, a nocao principal da segun-

da Revolucao Industrial apresentava claros sinais de uma 

crescente ordem social tecnocratica. Uma caracteristica 

disto foi a forma em que a educacao te- cnica se desenvol-

veu paralelamente ao crescimento da industria. E, neste 

caso, interessa o terra pelas implicacOes que teve para a 

Bauhaus. 

Nas decadas de 1820 e 1830, quando os estados ale 

maes encontravam-se atrasados em relacao ao crescimento 

industrial da Inglaterra, fizeram da educacao um meio pa 

ra resgatar o terreno perdido. Fundaram escolas de ofi-

cios (como a Gewerbeschule inaugurada em Berlim em 1821), 

e escolas politecnicas (baseadas, em parte, no modelo da 

tcole Polytechnique de Paris). Tao eficiente foi esta 

politica educacional que a lideranca alema, posterior,na 

tecnologia pode ser-lhe atribuida, parcialmente. 0 rapi-

do crescimento da quimica organica industrial deveu mui-

to ao trabalho realizado nas Universidades Alemas. 0 
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desenvolvimento dos motores a combustao interna benefi-

ciou-se, diretamento, do ensino e da pesquisa sobre en-

genharia mecanica na escola politecnica de Karlsruhe e 

na escola de minas de Freiberg. 

Um segundo elemento na nascente sociedade tecno- 

logica ilema, foi a compreensao de como os testes 	e a 

pesquisa cientifica podiam vincular-se a tecnologia in- 

dustrial. Um exemplo seria o use de testes 	cientificos 

na fabricacao de ago, que levou a criar um processo "bi-

sico" e de baixo custo para eliminar o fosforo .do ago, 

ideado por G. Thomas, na Inglaterra em 1879; o que levou 

em 1893 a producao de ago da Alemanha a ser superior ao 
da Inglaterra 3 . 

Um terceiro aspecto da atmosfera industrial na 

Alemanha foi a participagao dos governos estatais. Tradi 

cionalmente, tinham possuido e administrado muitas minas; 

tambem eram responsaveis pelas novas escolas de oficios 

e escolas politecnicas fundadas entre 1820 e 1830 e in-

vestiam verbas consideraveis na instalagao de ferrovias. 

A participagao do governo na industria foi maior na Ale-

manha que na Inglaterra. Para este sistema de atuagao Bpi 

essencial um acordo de interesses entre os maiores , in-

dustriais, os militares e a velha classe dominante da 

Prussia, chamada historicamente de "alianga de junkers e 

tecnocratas' A detalhada consideragao desse desenvolvi-

mento nao e objeto deste trabalho, mas eles importam aqui 

como indicadores dos propositos de controle social exis-

tentes por tras da tecnologia muito eficiente na Alema-

nha. 



96 

Destacaremos alpns aspectos clue, de diferentes 

maneiras e intensidade, repercutiram no desenvolvimento 

da Revolucao Industrial na maioria dos paises (alem dos 

politicos). Em primeiro lugar, citamos o enorme cresci- 

mento da populagao, devido, principalmente, a melhoria 

das tecnicas agricolas e ao maior grau de higiene decor- 

rente (entre outros motivos) da introducao de tubulagOes 

para fornecimento de dgua e drenagem. Porem, 	o rapid° 

crescimento da populacao europeia, em conjunto, nao tem 

relacao direta com a difusao da Revolugao Industrial. Se 

gundo, para alimentar essa populagao, aumentou-se a efi-

ciencia -da produgao de alimentos e desenvolveram-se os 

meios de transporte especializados. Terceiro, aumentaram 

as formas urbanas de vida e a maioria das inovagEles tec-

nologicas - desde a fabrica que utilizava a energia a va 

por e a iluminagao a gas (primeiro momento), ate os arra 

nha-ceus de estrutura de ago (depois), se difundiram ra-

pidamente no meio urbano. 

Cria-se a infra-estrutura dos transportes e cons 

troem-se as estagOes ferroviarias. Aparece e se consoli-

da o sistema de comunicagOes, sintetizado numa estrutura 

tecnologica de consistencia fisica ainda muito evidente. 

Tambem o saneamento da edificagao se resolve co- 

' mo um problema tecnologico e, mais precisamente, como um 

problema de tecnologia urbana de carater extensivo, apli 

cado aos tecidos, o que contribuira a determinar efeitos 

de grande importancia sobre a estrutura urbana, com a 

formagao das periferias. 

Patrick Geddes definiu como "paleotecnica" a tec- 
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nologia que caracterizara a revolugao industrial at 1890 

e "neotecnice a Sepinte 5 . A paisagem da fase paleotec-

nica para a neotecnica se caracteriza pela disponibili-

dade a distancia de energia e das materias primas; esta 

'passagem comporta dois fatos fundamentais: a defini 

cao de uma nova fronteira tecnol'ogica e o inicio do de-

senvolvimento dos aspectos de localizagio de um sistoma 

de variaveis elementares 6 . 

Mas, se olharmos o seculo XIX tentando identifi-

car as peculiaridades da epoca, a primeira coisa que ob-

servamos e a nova paisagem altamente desenvolvida e di-

namica, na qual tem lugar a experiencia moderna. Trata-

se de uma paisagem de engenhos a vapor, fabricas mecani-

zadas, ferrovias, amplas zonas industriais, 	proliferas 

cidades que cresceram rapidamente, nem sempre com conse-

quencias favoralieis para o ser humano; jornais, diarios, 

telegrafos, telefones e outros instrumentos de 	"midia" 

que se comunicam em escala cada vez maior; Estados nacio 

nais cada vez mais fortes; movimentos sociais de massa 

que lutam contra as modernizagOes impostas de cima para 

baixo, contando so com seus meios de modernizacao de bai 

xo para cima; um mercado mundial que tudo abrange, 	em 

crescente expansao, capaz de um terrivel desperdicio 

devastagao, capaz de tudo exceto solidez e estabilidade. 

Todos os grandes modernistas do seculo XIX ataca 

ram esse ambiente com paixao, embora se sentissem a von-
tade em meio a tudo isso, sensiveis as novas possibilida 

des, positivos ainda em suas negociagaes radicais, irOni 

cos, alias, nos seus momentos de maior seriedade e pro- 
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fundidade . 

0 desenvolvimento do tema continuari com o estu-

do dos aspectos especificos deste trabalho. 

4.2 - A ARQUITETURA E AS INOVACOES TECNOLOGICAS 

4.2.1 - A edificacao* 

A revolugao industrial, o progresso tecnico, a 

produgao e o comercio aumentado e aceleradd dos bens de 

consumo, nao podiam deixar de incidir diretamente no cam 

po da edificagao 8 . Nesse setor, como em todos os outros, 

existiam duas grandes categorias de produtos: os tradi-

cionais, realizados com as novas tecnicas, e os completa 

mente novos, porque respondiam a novas exigencias ou por 

que eram viaveis somente gragas a tecnologia moderna. Es 

to coexistencia do velho e do novo como simbolo de uma 

tecnica comum, que e - ao mesmo tempo - causa e efeito 

das transformagoes em curso, volta a ser encontrada em 

todos os campos da cultura do seculo XIX. Temos, assim, 

a coexistencia de tipologias antigas e modernas, de ten- 

dencias orientadas a recuperagao do passado, e de outras 

puramente futuristas, da tcole Polytechnique (1794), cha 

mada inicialmente 2cole des Travaux Publics, e da 2cole 

des Beaux•Arts (1806), de engenheiros e arquitetos. 

* Note-se que neste caso comecamos a estudar a evolugao 
da edificagao e nao da arquitetura, respondendo a si-
tuagao da epoca. 
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Em relagao aos aspectos ideologicos, o surgimen- 

to do Iluminismo marcou o comeco de uma mudanga. Sua men- 

sagem de perfeigao humana liberou, aos arquitetos, da ta- 

refa de buscar formas que foram a representac'Ao objetiva 

de um desenho cOsmico. 0 novo Racionalismo lhes permitiu 

recolher a blassola que tinha caido da mao divina e pro- 

ceder a procura de esiuemas para a perfeigao da humanida 

de g . Mas se o Iluminismo iniciou a mudanca para uma po- 

sitiva atitude intervencionista dos arquitetos, o seculo 

XVIII assistiu, com a confluencia da opiniio social e ar 

quitetOnica, ao aparecimento de uma atitude terapeutica 

para a arquitetura: a arquitetura adaptada a moral; "per 
manecendo . as outras coisas iguais, a perspectiva de me-

lhora social dependia, de alguma maneira, da construcao 

de edificios"*. A variedade de projetos de asilds, hos-

pitais e circeres construidos no comeco do seculo XIX 

exemplificam esta ideologia. 0 "revivalismo", que e tao 

caracteristico do seculo XIX, foi parte e parcela da mes 

ma atitude. A 6 -Lica "revivalista", como a do Renascimen-

to, defendia-se em termos morais, e supunha que os esti-

los revividos dariam a suposta moral e as caracteristicas 

sociais das sociedades que as produziram (caso de Jeffer 

son que imaginou grega - que confundia com suasimitacOes 

,romanas - brindaria a bendicao da democracia). 

0 surgimento do socialismo utOpico logo apos a 

Revolucao Francesa, proporcionou uma estrategia alterna- 

* Citado em uma antiga publicac5o da Boston Prison Socie 
ty 
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tiva para os arquitetos de mente reformista desse perio- 

do, que tem persistido ate hoje. 0 que os reformistas co 

mo Fourier, Owen e Saint-Simon propunham baseados nas 

suas amalises nngativas das relacOes de producao fomenta 

das pelo capitalismo burgues, era - nada menos - que a 

emancipagao simultanea de todo o mundo. Mas suas teorias 

subdesenvolvidas, embora brilhantes, careciam de dimensao 

histOrica suficiente, e nao lograram obter 	uma conexao 

organica entre os problemas que ales percebiam e as so- 

lugoes que apresentavam. Os arquitetos que•se esforcaram 

para traduzir os programas dos socialistas utopicos 	em 

realidades arquitetonicas nao conseguiram evitar 	essa 

'trampa, igual a dos utopistas de . hoje, que procedem sem 

base filosofica. 

Durand,nos seus ensinamentos e escritos, indica-

va a diregao que, pensava-se, tomaria a arquitetura de-

pois do declinio do Barroco: 

"... a arquitetura e uma arte peculiar 

pois deve atender as necessidades da 

vida. Agradara toda estrutura que mos-

tre o necessario e se construa seguindo 

criterios praticos e economicos. As for-

mas e as proporgoes nao sao essenciais, 

a decoragao e superflua. Entretanto, 

existe outra classe de adornos, os natu 

rais, que consistem em aplicar os mate-

riais em fungao de suas qualidades e sua 

finalidade. A decoragao natural impedi-

ra as fraudes..." 10 
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Assim, no plano . tecnico, o dogma classico ofere- 

cia escassas dificuldades para construir cnm limpeza e 

corregao suas propostas aulicas, .sobretudo levando 	em 

consideragao a acumulagao de capital que a burguesia ge- 

rava. Nao foi no piano tecnico construtivo, onde as cor- 

rentes neoclassicas se esforcavam para obter suas 	con- 

quistas, mas no semantic°, ao fazer do espaco um documen 

to descritivo. 

Para De Fusco 11 For essas dicotomias entre ou- 

tras razOes, 8 adequado considerar a totalidade da rea-

lidade tecnolOgica da arquitetura, desde o final do se-

culo XVIII e durante todo o seculo XIX, como um fenOmeno 

que aparece no quadro do ecletismo historicista. A arqui 

tetura da engenharia e a especialidade que melhor conse-

gue subtrair-se da repetigao passiva dos estigmas histo-

ricistas e de outras aporias em que incorre a obra dos 

arquitetos, isso devido a seu carater cientifico e t6c-

nico (a produgao, depois da descoberta de A.Darby da fun 
digao, do ferro forjado, do ago e, mais tarde, do concre 

to armado). 

De Fusco afirma que a arquitetura da engenharia 

6 a manifestagao mais significativa no campo construtivo 

da cultura do seculo XIX e, nao sendo um fenOmeno mera-

,mente t6cnico, marca a passagem mais clara entre o pas-

sado e o presente da histo•ia da arquitetura, sem o qual 

6 impossivel pensar o nascimento do Movimento Moderno. 

Como tal, refletindo de modo mais explicito os signifi-

cados e as fungOes da sociedade de seu tempo, e propondo 

uma especialidade interna, prOpria e inedita, a obra dos 
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engenheiros do seculo XIX 6 arquitetura para todos os 

efeitos e pode ser considerada como a emblemetica da epo 

ca. 

A arquitetura da engenharia tem tres grandes cam 

pos de aplicaggo: o das pontes de ferro (a primeira cons 

truida em 1775 por Darby e Wilkinson sobre o rio Severn, 

em Coalbrookdale, na Inglaterra (fig. 4.1),o das grandes 

coberturas de ferro e de cristal, e o dos grandes edifi- 

cios de andares com esqueletos metalicos. E interessante 

considerar cada um desses campbs como categorias. diferen 

tes, de significada e de valores distintos. Assim sendo, 

enquanto que o principio da construcao em esqueleto 

uma inovacao eminentemente tecnica, (jd usada .na Idade 
as 

Media)que aparecerd em todas linguagens sucessivas e que 

permanece vigente ate hoje, o campo das coberturas em 

ferro e cristal nao e um esquema definido de uma vez pa-

ra sempre, mas uma conformacao variavel; por isso, e sem 

perder seus.valores cientificos e tecnicos, representa a 

expressao mais tipica da arquitetura da engenharia do se 

culo XIX. 

Em pouco mais de uma dezena de'anos depois da 

construgdo da ponte de Darby, o ferro foi adotado. na  

construcao dos edificios das novas fabricas, alguns de 

varios andares. Em 1780 comecam a usar-se pilares de fun 

dicao no interior das fiacoes para reduzir a ocupacao das 

paredes e dos pilares do predio. 0 construtor ingls W. 

Strutt introduziu os pilares de ferro, contemporaneamente, 

em um magazine de Milford e Ch.Bage acrescentou vigas de 

ferro aos pilares na estrutura de um lanifico de Shrews- 
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Primeira ponte 
do sobre o rio 
terra, 1775-79 
tura 14m 

de ferro fundi 
Severn, Ingla-
(vao 34m., al- 

1 

Ponte de Suderlan, 1793-96 
(vao de 79m) 

Figura 4.1 - Primeiras pontes de ferro 

Fonte: 8 
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burry (1796-97). Antes do final do decenio apareceria o 

primeiro vigamento em ferro, usado como suporte do teto 

de uma fundigao no Soho, projetada pelo arquiteto W. 

Murdock e construida em 1810. A fiagao Philip & Lee, de 

Salford, Manchester, construida em 1801 pela fundigao de 

Boulton e Watt, e o primeiro edificio no qual, com exce-

gao da parede perimetral, utiliza uma estrutura de esque 

leto, formada por pilares de fundicao e vigas de duplo 

T .(fig.4.2). 0 tipo de construgao que representa 	esta 

fiagao, segundo Giedion 12  . de sete andares... converte-se 

em prototipo dos armazens ao longo do seculo e foi igual 

mente adotada por alguns edificios publicos de espirito 

avancado. A experiencia de Salford marca a primeira fase 

do desenvolvimento da estrutura de ago, que aparece, fi-

nalmente, em Chicago, depois de 1880. 

No continente, o ferro foi usado, inicialmente, 

como material apropriado para coberturas; o primeiro 

trabalho deste tipo foi realizado em 1786, na construgao 

de uma cobertura de ferro forjado para o Teatro Frances, 

em Paris, pelo famoso construtor de coliseus Victor Lone 

(fig.4.3). 0 teto do Teatro Frances merece 	comentarios 

tecnicos: o conjunto da construgao esta equilibrado 	de 

forma que paredes muito leves podem suporta-lo; como al-

guns teOricos franceses afirmam, a forma de suas armadu-

ras revela um conhecimento intuitivo do momento de iner-

cia, ao qual.nao se tinha dado uma expressao cientifica. 

0 pilar de ferro fundido foi o primeiro componen 

to construtivo produzido pelos novos processos industri-

ais que iriam usar-se na edificagao. Por volta de 1780, 
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ainda antes da introducao do vapor como forca, esses pi-

lares substituiriam aos fabricados em madeira, que ser-

viam de suporte do teto nas primitivas fiagoes de algo-

dao inglesas. 

0 use de ferro para pilares e vigas e simples vi 

gamentos para tetos, levou a experimentar rapidamente as 

estruturas independentes feitas inteiramente de ferro. 

Ch. Fowler (1835) é historicamente importante pela intro 

dugao de estacas com dobradigas nas juntas viga-pilar co 

mo primeiro exemplo de "contraventamento" em uma es€ru .Eu 
fundido 

ra de ferro. As limitacoes do ferro. 	a tensao e a su 

perioridade do ferro batido a essas solicitagOes, foram 

deduzidas da pratica pelos construtores mais atentos, 

foi posta sobre bases cientificas por meio de experimen-

tacOes de E.Hodykson e W.Fairbain em Manchester, 	entre 

1826 e 1830. As experiencias seguintes permitiram conhe-

cer as propriedades fisicas dos principais metais ferro-

sos da epoca, sendo a Inglaterra a lider desse processo. 

Estavam ja dados os instrumentos para produzir um 

modelo completamente novo deedificagao, emblematico tan 

to do ponto de vista construtivo como de estilo arquite-

tOnico. milanios deste desenvolvimento foram concentra-

dos nas duas decadas seguintes a 1850. 

4.2.2 - As exposigoes mundiais 

Talvez seja o tema das grandes exposigOes o mais 

adequado para analisar a situacao da tecnologia constru-

tiva da epoca, por serem fen5menos fundamentais para a 

compreensao das relacoes existentes entre a tecnologia e 
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a produgao arquitetonica, alem de outros aspectos, tais 

como o gosto e as formas, a evolugao da estrutura urban, 

das doutrinas politico-sociais e das situagOes historicas 

nas quaffs se realizaram. 

Langada na Franca sob a segunda repfiblica,ajkleia 

de uma exposigao internacional foi realizada na Inglater-

ra. A grande Exposigao foi organizada pela Society of 

Arts. A First Exhibition of All Nations devia permitir comparar 

os esforgos humanos realizados em todo o mundo na indus-

tria e na arte. Questoes de fundo estavam Por tress dela, 

tais como verificar se o processo de civilizagao e o va-

lor crescente da mao-de-obra e do conhecimento estavam 

sendo destruidos pelo principio -do gosto.. Pela primeira 

vez duvidava-se que o grau de industrializagao fosse uma 

medida de . desenvolvimento e cultura, no sentido mais am-

plo da palavra. 

A exposigao requeria um edificio adaptado as no-

vas necessidades. Henry Cole (1808-82) aproveitou para 

por em prdtica o que pregara a industria e a arte, ao ofe 
recer a Joseph Paxton a oportunidade de construir um pa-

lacio de cristal, 

...uma grande prova de que tambem na 

industi. ializagao, havia uma visao ocul-

ta, na qual todo trago de materialidade 

se dissolveria..." 13 

e isso foi possivel no ambiente de Londres em 1851. 

0 Crystal Palace, de J. Paxton e um conjunto ar-

quitetOnico de escala excepcional e de particular sobrie 

dade (fig. 4.4 e 4.5). Seu construtor adotou a forma de 
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teto curvo empregado em 1837 para a construcao de estu-

fas de Chatsworth para proteger as plantas tropicais. 

Ao olhar para as numerosas pinturas, fotografias 

e descrigOes detalhadas do edificio real, o que se ye 

uma estrutura sustentada por finas vigas de ferro, quase 

imperceptiveis, uma estrutura de linhas suaves, fluidas 

e curvas graciosas, leve ao ponto de parecer nao ter pe-

so, de poder flutuar no ar. Visualmente, o edificio lem-

bra a pintura tardia de Turner 14 "Chuva, vapor e veloci-

dade" (1884), que funde a natureza e a industria em um 

ambiente dinamico e colorido. Segundo Giedion 15 no Crys 

tal Palace a concepcao artistica supera as possibilida-

des tecnicas da epoca... a rara combinacao de uma monu-

mentalidade inegavel com uma certa delicadeza que nao se 

ria jamais repetida... 

A obra pode ser considerada como emblematica por 

ser veiculo de implicacOes tecnolOgicas que estabelecem 

relacOes diretas e claras, embora de maltipla natureza, 

com a sistematica de projeto e com aspectos que permitem 

interpretar e atribuir sentido ao momento historic° de 

sua execucao: e a 1Ogica expressao nao so tecnolOgica mas 

tambem formal do estagio da producao edilicia desse 

momento; sua construcao se reduz a uniao "in situ" de pe 
quenos elementos pre-fabricados, manufaturados em dife-

rentes oficinas (indiistrias), constituindo-se na aplica-

ca. ° mais simples e racional da manufatura: o da producao 

em serie. Mas, longe de ter sido projetado como resulta-

do arid° do calculo mecanico, o Palacio de Cristal incor 

pora a tecnologia como fator ativante do projeto e se 
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Figura 4.4 - Primeiros croquis 
e planta 
Crystal Palace, Londres 

Fonte: 12 
	

Fonte: 12 

Figura 4.5 - Vistas exteriores 
e detalhes 

(1851). J. Paxton 
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converte em parte integrante do discurso ideologic° de 

forma, transformando-se na construcao mais visioniria 

ousada do seculo XIX, de enorme eXpressao plastica 	das 

potencialidades da era industrial, principalmente quando 

comparado com os edificios neogOticos, neoclassicos 

neobarrocos construidos simultaneamente ao seu redor. In 

corpora a transitoriedade a arquitetura ao responder a 

condicao de facil armacao e desmontagem (conceito que im 

pregnava o pensamento da epoca, marcada por numerosas 

velozes mudancas), mudando o enfoque classico do edificio 

como obra final e indestrutivel. Estabe].ece novas rela-

gOes entre as partes componentes entre si e com o todo 

(o edificio), atraves de medidas modulares originadas pe 

lo tamanho maxim° das laminas de vidro fabricadas na epo 

ca, por exemplo, as quais originavam medidas de projeto 

que combinam com as dos perfis de ferro, mudando o prin-

cipio de modulagao de carater compositivo exclusivamente 

para o de coordenagao modular (dimensional), o qual re-

flete, entre outros aspectos, novas formas de produgao. 

Ao usar formas rapidas de construgao, modifica, reduzin-

do o tempo de execugao (refletindo o valor da circulagao 

monetaria do capital investido, ao acelera-la) e cria 

condigoes para a reuniao de um niimero reduzido de opera-

'rios nao-especializados nas tecnicas tradicionais da cons 

trugao (nao serao pedreiros nem carpinteiros mas metaliir 

gicos) no canteiro de obra, o que indica o valor crescen 

to da mao-de-obra e a escassez do officio especializado 

que ja se iniciava nesse periodo. Ao trasladar a fabrica 

a produgao (agora seriada) dos componentes do edificio 
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expressa as mudancas acontecidas nas relacoes de produ-

cao e no aprofundamento da divisao do trabalho, amplian-

do o campo onde se desenvolvem aquelas atividades que 

precedem e concretizam a construcao propricamente dita; 

• o projeto assume importancia cada vez maior e diferente, 

ao relacionar a area da producao manufatureira com a pro 

dugao do espaco construido, incorporando emblematicamen- 

te a tecnologia existente. 

Representa, tambem, o conflito de ideias da &pa- 

ca ao provocar grande controversia piablica. A maioria do 

"establishment" cultural ingles o condenou; Ruskin 16 com 

especial veemencia, como sendo uma pareidia da arquitetu-

.ra e um ataque frontal a civilizagao. A burguesia rejei-
tou o edificio e continuou a construir estagoes de trem 

em estilo vitoriano e estabelecimentos bancarios helenis 

ticos. Mas a emblematica do edificio foi entendida pelas 

pessoas comuns e por alguns arquitetos e construtores es 

trangeiros.Como Gottfried Semper e James Bogardus e fez 

com que o edificio fosse construido e reconstruido, per-

manecendo por oito decadas (desapareceu em um incendio 

em 1936). E concretizou o primeiro grande edificio publi 

co concebido e construido exciusivamente por tecnicos, 

sem participagao de qualquer arquiteto, marcando o ini-

'cio de um periodo no qual o progresso seria levado adian 

to pelos engenheiros, em uma relagao clara entre ciencia 

e artes praticas. 

Finalmente, o Palacio de Cristal pode ser ainda 

interpretado como uma antitese da cidade, um mundo auto-

suficiente, altamente desenvolvido, totalmente planejado 
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e organizado. Um modelo.precursor das "torres no parque" 

da "Cidade radiosa" de Le Corbusier. 

	

A replica correta, no seculo XX, do palacio 	de 

Cristal acabaria ocorrendo nos Estados Unidos da America. 

La, na geracao pos Segunda Guerra Mundial, o edificio de 

Paxton emergeria, numa forma degradada porem reconheciveL 

reproduido mecanica e interminavelmente por uma legido 

de sedes de corporacOes de vidro e aco e galerias de lo- 

jas suburbanas que cobririam todo o pais. Muito se tem 

dito, numa retrospectiva cada vez mais angustiada, sobre 

esse estilo difundido de construgao. Que mostramcomomes 

mo a mais-emblematica expressao de modernidade pode ser 

transformada num a lugubre rotina da modernidade. 

A Exposigao Universal dos Produtos da Industria, 

realizada em Paris em 1855, foi criagao do Segundo Imp -6 - 

rio, nascendo junto com o espirito que transformou urba-

nisticamente a cidade. Nela se refletem todas as contra-

digOes de ordet politico-econOmico-social da epoca; fo-

ram expostos protOtipos de maquinas e mOveis, modelos de 

casas econOmicas assim como sistemas construtivos novos, 

artigos de consumo para a populagao e, ate, teve uma par 

to dedicada ao desenho industrial. 0 Palacio da Indiistria 

(fig. 4.6.) e descrito como um esplandido monumento, fru-

to do esforgo de todas as artes, .templo de uma nova li-

turgia 17 . Era um edificio retangular, com uma alta nave 

central, flanqueada por uma dupla ordem de galerias. A 

ve central se comunicava com a Galeria das Maquinas (fig. 

4.7), a qual, nao obstante sua estreita abObada de canhao, 



Figura 4.6 - Exposicao Internacional de Paris (1855) 

Fonte: 8 

Figura 4.7 — Galeria das Miquinas, Paris (1855) 

Fonte: 8 
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foi o ponto de partida da sucessao de "halles de machi-

nes", que impulsionaram as mais audazes solugOes do pro-

blema da cobertura (fig. 4.8 a 4.11). Os arcos de medio 

ponto da nave central mostram o progressoconseguido. Nao 

.existem tirantes cruzando o espago livre, nao obstante o 

vao arrojado de quase cingfienta metros. A fim de compen- 

sar o empuxo lateral, nao se tinha outra alternativa que 

aos principios da construcao gotica, pois os gigantescos 

blocos de chumbo que se usavam como contraforte, eram ca-

ros e ocupavam muito espaco. 
• 

Pretendendo rivalizar corn o Crystal Palace, 

edificio apresentava-se como a catedral da economia, 	a 

antitese dos edificios para o culto espiritual 18  . Porem, 

os autores nao souberam explorar a fundo sua concepgao 

radical. 0 edificio principal, o Palacio da IndUstria,fi 

cava inteiramente recluido entre paredes macigas de pe-

dra, apresentando uma tecnica construtiva "miste e uma 

arquitetura bastarda 19 . Paralelamente, essa solugao indi 

ca que nao foi possivel unir o interior com o exterior e 

executar, simultaneamente, a estrutura e o acabamento.Os 

problemas tecnico-formais nao estavam resolvidos. 

Mas se se pensa que a exposigao de 1855 mostrava 

uma das grandes e primeiras realizagOes das construgOes 

, met&licas, as primeiras investigagOes e os primeiros pro 

dutos da tecnica do concreto armado, assim como uma par- 

to especifica destinada as artes, e facil entender por-

que foi esbogada a questao da integragao das artes e da 

tecrica. 0 dado telcnico e o est6tico foram superpostos 

mais que integrados e comecou-se a falar da inevitavel 



Figura 4.9 - Exposicao Internacional, Paris (1878) 
Galeria das Maquinas 	 Fonte: 8 
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Figura 4.10 - Exposicao Internacional de Paris 

Fonte: 8 
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Figura 4.8 - Exposicao Internacional, Paris (1867) 

Fonte: 8 
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relacao entre forma e funcio 20 . 

A primeira Exposigao Internacional americana foi 

a de Nova Iorque em 1853; o edificio construido para es-

to ocasiao, diferente do projetado inicialmente ( fig. 4 . 1 1), 

voltava a se basear na ideia do Crystal Palace, cobrin-

do-se com um ciipula monumental (fig. 4.1.4, que nada 

acrescentava tecnicamente. 

A Exposigao de Filadelfia, em 1876, foi o primei 

ro exemplo de exposigao distribuida em distintos pavi- 

lhaes, classificados segundo os diferentes•generos 	de 

produgao, estilisticamente diversos, tambem sem 	inova- 

goes tecnicas e com a estrutura original coberta de de-

'coragoes. Simultaneamente, na Europa, realizava-se a ex-

posigao de Paris, de 1867, instalada em uma construgao 

simples e.clara, sem pretensao estetica. Era um edificio 

de ferro e cristal, cuja construgao foi confiada ao En-

genheiro Krautz, com a colaboragao de Eiffel; seu aspec-

to geral era o de um enorme anfiteatro, uma especie de 

moderno Coliseu (fig. 4.13). Mas seria a exposigao de Pa 

ris de 1878, a mais discreta, prudente e novel das expo-

sigoes universais (fig. 4.14). 

Seu edificio de 706 x 350m, apresentava vaos de 

35m, cobertos por elementos estruturais continuos, capa-

'zes de descarregar no terreno, sem necessidade de tiran-

tes transversais todas as cargas da cobertura. Estava se 

aproximando um novo estagio na tecnologia das estruturas 

de ferro, produto das novas disponibilidades energeticas 

do sistema carvao-vapor, junto com a afirmagao da buigue 

sia na Franga, reconstruida depois do desastre da guerra 
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Figura 4.1 1- Proposta de Bogardus para a Feira de 
Nova York (1853), que reconhecia o potencial da 
indnstria 

Fonte: 8 

Figura 4.12 - 	 mas, seu projeto foi rejeitado e 
construido um ineficiente micro Palacio de Cristal 
de Londres 

Fonte: 8 
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e da Comuna. 

Em 1889 a atingida a maxima expressaooficial des 
tas manifestagOes, cujos antecedentes constituem o desen 

volvimento progressivo de uma ideia que encontra sua ma- 

. xima expressao na Torre Eiffel e na enorme Galeria 	das 

maquinas•de Dutert, Cottancin, Pierron e Charton. Gusta- 

ve Eiffel foi o major protagonista des$a manife5tacao, 

encarnando o engenheiro do oitocentos, a cuja intrepidez 

devem-se as obras de engenharia mais importantes do se- - 

cub° passado; foi o primeiro, entre os engenheiros, em 

*se transformar - a partir de 1880 - na autoridade princi 

pal no campo da estabilidade aerodinamica das estruturas 

. altas. Seus conhecimentos de engenharia de pontes, apli-

cados as estruturas de edificios, abriram o caminho do 

projeto estrutural avancado de nossos dias. Nao foi por 

acaso que sua obra prima foi construida para uma exposi-

cao mundial. A famosa torre que leva seu nome (1887-89), 

(fig. 4.16), foi o primeiro exemplo daquele tempo, da 

uniao entre ciencia e artes praticas que distinguem, de 

maneira emblematica, cada vez mais, a tecnologia do se-- 

cub° XIX. Eiffel sabia que sua torre, 300m de altura fi-

caria em pe ou desabaria em fung5o de sua resistencia ao 

vento; tratou a estrutura como uma viga vertical em ba-

‘lanco, sujeita a flexao sob cargas horizontais. A torre 

pousa sobre uma estrutura de base que e produto de cien-

cia pura. A curva exterior das quatro estruturas se con-

forma segundo uma curva parabolica, que representa o mo-

menta de flexao crescente produzido pela forma do vento, 

cuja extremidade esta ao nivel do terreno. Deste modo, a 



Figura 4.15- Torre Eiffel, Paris (1887-89) 

Fonte: 12 
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forga elastica transversal foi transformada, em grande 

parte, em compressao, e a estabilidade e a rigidez, fo-

ram, assim, asseguradas. 

Os pressupostos racionalistas que tinham 	sido 

enunciados por Viollet-le-Duc, sem uma aplicagao na sua 

obra arquitetOnica, foram aplicados por Eiffel definiti-

vamente, segundo a capacidade produtiva da epoca. A tor-

re resultou da sintese declarada, monumental e comemora- 

tiva de toda uma experiencia construtiva em ago, que nao 

tinha tido ainda a possibilidade ou a coragem de propor-

se como fato estetico, que nao assumia o carater de em-

blema na arquitetura. 

A Galeria de Maquinas (fig. 4.17), por sua vez, 

deu origem a superagao das relagOes estaticas da epoca. 
0 arco ogival de tres articulagOes que foi adotado como 

inovagao estatica para conseguir o vao grande, permitiu 

que os esforgos descarregassem sobre o solo, com fluidez 

e precisao, e que nao exigissem a espessura do dorso e 

da base do arco que, at entao, tinha-se adotado, inclu-

sive nas estruturas de ferro. Assim, realizaram-se ele- 

, mentos suportantes, apoiados sobre pontos aparentemente 

debeis, que se reforgavam mais, quanto mais se afastavam 

da base. Os comentaristas da epoca denunciaram a descon-

,certante surpresa que se experimentava quando da percep-

gao desta estrutura, e todos lamentaram a falta de pro-

porgOes, a preocupante ausencia de peso e de volume da 

estrutura. Uma nova pratica arquitetonica era proposta, 

sem que fosse ainda possivel dispor dos paramentros cri-

ticos para julga-la
21 . 
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Paris (1889) 

Fonte : 8 
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Do ponto de vista histOrico, foi fant.;stica 	a 

evolugao sofrida desde o projeto da torre em ferro fundi 

do, projetada por Jaime Bogardus .para a Feira Mundial de 

Nova Iorque de 1853, e que nio fora realizada, e a Torre 

Eiffel (fig. 4.12). Entretanto, e segundo Giedion 22 , nc 

0 	inconsciente 	 i oitocentos a construga
N 
 o e o nconsciente la arqui tetura, 

a antecipagao do emblema tecnologico da arquitetura do 

seculo XX. 

Os elementos para a estrutura dos 	arranha-ceus 

ja 	 0 
estavam presentes em 1890 (atraves dos projetos com 

estrutura independente, ou esqueleto, de 1848, de Jaime 

Bogardus (  nos EUA) mas foram unidos com um novo enfoque 

nos edificios projetados pela Escola de Chicago. 

As enormes possibilidades tecnicas materializadas 

na Torre Eiffel, estimularam a Louis Sullivan a dar ex-

pressao formal as emogOes que essa forga gerava, e o le-

varam a produzir, em um projeto, funcional e expressivo, 

o Wainwright Building de Saint Louis (1890-91) (fig.4.18). 

Mas os problemas dos edificios altos (problemas estrutu- 

rais e de todo tipo) apareceriam em Nova Iorque, 	entre 

1892 e 1913, onde a altura dos edificios passou de 	22 

andares, no Masonic Temple de Roof (1892) para 55 andares 

no Woolworth Building de Cast Gilbert (1911-13), um sis-

, tema estrutural extensivo de arco reforgado que com suas 

alta torre e alas estreitas, exigia um sistema estrutu-

ral extensivo de arco reforgado. 

Depois das excelentes provas estruturais realiza 

das em 1889, tentou-se um langamento das mais impressio 

nantes utilizagOes da t6cnica construtiva na exposigao de 
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Paris de 1900; inclusive onde estavam ocultas por super-

posigOes estilisticas era possivel descobrir inovagOes 

tecnoloqicas resultado de estudos tecnico -estruturais. 

Assumia-se lentamente a tecnologia como emblema. Mas se-

ria em Torino, em 1902, onde se produziria uma das mais 

interessantes manifestagoes expositivas setoriais: a Ex-

posicao Internacional de Artes Decorativas, ligada ao no 

me de Raimondo D'Aronco, que venceu o concurso realizado 

para a ocasiao. 0 projeto vencedor apresentava evidente 

influencia da Seccao vienense: as intensas• experiencias 

projetuais que o autor tinha realizado no estrangeiro, 

com Olbrich e Otto Wagner, refletiam-se nesta exposicao. 

'Foi esta, praticamente, a Unica ocasiao de carater cultu 

ral na qual se pode fixar a atencao sobre a renovacao das 

formas arquitetonicas que, experimentadas em grande par- 

to da Europa, na Italia registrava um grande atraso, sem 

produzir, alias, consecitiencias apreciavels 22  . 

Um estudo critico-comparativo sobre os produtos 

expostos nessa ocasiao mostra que a intencao funcional, 

a reducao do detalhe ornamental a qualidade e as formas 
• essenciais, que se propunham naquele momento, constitui-

am fatores de uma homogeneidade muito maior que a que 

podia ser encontrada, ate o momento, na arquitetura; 	a 

'adequagao do gosto aos canones linguisticos é, pratica-

mente, um fato para aqueles produtos industriais que 

movimento supranacional do Art Nouveau tinha levado em 

consideracao para uni-los aos objetos de arte. 

A exposigao em ColOnia do Werkbund, de 1914,inau 
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gurada a vespera do conflito mundial, reune as melhores 
figuras da arquitetura de vanguarda europia; os edifi- 

cios de Van de Velde, Hoffmann, Behrens, Gropius e Taut 

(fig. 4.19) mostravam ainda um panorama de tendricias di 

ferentes, mas nas quais transparecia sensibilidade pelas 

influencias reciprocas. 

Van de Velde constrOi o teatro de ColOnia, consi 

derado sua obra mestra, destruido pouco depois da exposi 

ca0. Esse edificio plasma no exterior os blocos do inte-

rior, como se tivesse sido realizado mediante a solidifi 

cacao de uma materia plastica; massas ciabicas contrastam 

cop paredes curvilineas, linhas tensas que definem os 

perfis dos blocos. Hoffmann desenha o pavilhao austriaco 

de um "adagio" solene e funerario de pilastras acanala-

das. A casa de cristal de B.Taut, corn o simbolismo grave 

da grande calota afacetada, celebra wagnerianamente o mi 

to do diamante (...); o palacio para escritorios e a ga-

leria anexa das maquinas, construida por Gropius com a 

colaboragao de Meyer, deviam parecer, naquele cenario, 

pouco mais do que corretos exemplos de prosa construti- 

va24  

Parece-me interessante a observagao de De Fusco 25  , 

no sentido de que desde a fiagao citada como o primeiro 

'edificio construido por W.Le Baron Jenney em Chicago, mui 

tas edificagOes adotaram a estrutura de esqueleto, o que 

demonstra que estamos em presenga nao de uma organizagao 

arquitetanica, mas de um "principio" construtivo. Opina, 

tambem, que o campo das coberturas de ferro e cristal, 

pelo contrario, apresenta uma fenomenologia diferente: 
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Figura 4.1 7- Edificio Wainwright, St.Louis (1890-1) L.Sullivan 

Fonte: 13 

H. von de Vlede, Wekbundtheatre 
	B. Tait, Glashouse 

Figura 4.18 - Exposicao Internacional de Wekbund (1914), Colonia 

Fonte: 14 
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estes organismos construtivos geram e se aplicam a uma 

tipologia edificativa ampla e variada, como, por exemplo, 

estufas, mercados, grandes armazens, estagOes ferrovii- 

rias, galerias comerciais, etc. Todos esses setores tipo 
■ 

logicos, embora tendo em comum o sistema construtivo da 

estrutura de ferro e cristal, apresentam um leque grande 

de implicagaes diferentes. As galerias publicas resolvem 

um problema urbanistico e climatico, ao unirdiversos pon-

tos ao centro urbano com percursos cobertos para pedes-

tres. Com as estagOes ferroviarias se cria .  um  tipo de 

construcao completamente novo,'enquanto que as instala-

goes para as exposigOes universais, os mercados cobertos 

. e os grandes armazens representam os difeZ.entes tipos de 

comercio da epoca: o internacional, as vendas por ataca-

do e a varejo. 

Quando as formalizagoes desses espagos interio-

res se limitam a cobertura e a estrutra interior, manten 
do inalterado, em termos estilisticos tradicionais, seu 

fechamento externo pode ser considerado manifestacao me-

ramente tecnica, uma conivencia (relagao) inevitavel en-

tre tecnica e arquitetura. Quando, pelo contrario, a for 

malizagao estrutural interior se manifestafrancamente tam 

bem ao exterior, ja nao e possivel falar de arquitetura 
e tecnica senao de arquitetura que fez proprias algumas 

modalidades da ciencia e da tecnica das construgOes, su-

perando assim um dualismo presente ainda na critica e no 

• debate arquitetOnico. A tecnologia se incorpora como ge-

rador do projeto. Por outra parte, se bem seja verdade 

que a cultura arquitetOnica sofre uma desaceleracao, que 
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perde o ritmo das transformacOes histOricas em curso - no 

fundo a revolugao industrial pode se reduzir a um salto 

notavel no ritmo de producao, nao sendo o resto senao 

A 	I 
meras conseqtiencias, embora muito importantes - tambem e 

'verdade que quando nao se limita a saudades anacriSnicas 

e a elabdragOes pateticamente formalistas, essa cultura 

• 
arquitetOnica nao permanece passiva nem inerte 26. Consegue 

produzir emblemas. 

A producao arquitet8nica de Chicago (como os ou-

tros centros americanos no ultimo quarto de seculo) foi 

por influencia de H.H.Richardson (1838 - 86), que ainda ten 

da.construido apenas um edificio importante em Chicago, 

.o Marschall Field Wholesale Store & Warehouse, em 1885 

(fig. 4.20), por ter estudado na Europa _e com Labrouste, 

e por ter desenvolvido em seu regresso ao pais, intensa 

atividade profissional, acabou influenciando o meio, re- 

presentando o momento "cultural",-enquanto a obra de 

Le Baron Jenny simbolizou o momento "tecnico" (dissocia-

cao ainda existente). 

2 possivel relacionar com os edificios de Le Ba- 

ron Jenny a tendencia caracterizada pelos edificios de 

esqueleto (fig. 4.21) sem diivida os mais inovadores, que 

confiavam todo o programa arquitetonico a solucao estru- 

'tural, quase sem sutilezas estilistico-figurativas. A 

obra de Richardson pode-se atribuir a tendencia que,ainda 

refletindo o programa edificativo dos edificoscomerciais, 

executava essa tarefa com notaveis implicacOes estilisti 

cas, histOrico-ecleticas, claramenteinspiradas no roma- 

27 nico . 
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Figura 4.19 - H.H• Richar8on.Armazem Marshall Field - 

Fonte: 8 
	Chicago 1885. 

Figura 4.20 - Edificio The Fair, Chicago (1891) 
Le Baron Jenny. Construcao em esqueleto 

Fonte: 8 
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Na evolugao da Escola de Chicago, a Exposica0 CO 

lombina de 1893 (fig.4.22) marca o final de uma intensa 

atividade, durante a qual, ainda que com evidentes con-

tradigoes, o ecletismo historicista se apoia em um rigor 

estetico e estrutural que pode ser ser definido como pro-

torracionalista. A exposicao Colombina conseguiu, somen-

te em parte, frear o fluxo produtivo vital da construcao 

em Chicago. Depois de 1893 é a corrente estruturalista, 

iniciada por W.Le Baron Genny a que permanece e se consa 

gra por cima da corrente "cultural", por razoes tecnicas, 

econ8micas e figurativas, mais prOximas as demandas da 

clientela 28 . 

Entretanto, e como afirma Pellegrin 29  , a celebre 

escola indicada nos livros com as datas 1880-93 nao deve 

limitar-se so aos epis6dios isolados do seculo XIX: con-

tinua e segue produzindo obras, pelo menos, durante 

primeiro quarto do seculo XX. Os arranha-ceus de Mies 

(fig. 4.23) encaixam perfeitamente nesta tradicao. Nada 

mais falso que acreditar literalmente no mito da Exposi-

ca0 Colombina como destruidora de todos os valores da Es 

cola de Chicago. Esses valores nao eram meramente figu-

rativos e, portahto, nao podiam perder-se com o apareci-

mento de uma moda academica. Estavam apegadas ao mundo 

.social e tecnico de Chicago, e, condenados ao ostracismo 

pela cultura oficial, ressurgiam na pratica 	edilicia 

inevitavelmente. 

Em Ptincipios do seculo XIX aparece o cimento ar 

mado, precursor do concreto armado, que teria uma grande 

influencia na arquitetura e na tecnica da edificacao. A 
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Figura 4.21 - Feira Mundial Colombina 
(1893) Chicago 
Transportation Building, H. Sullivan 

Fonte: 14 
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Figura 4.22 - Projeto de uma torre de vidro (1921) 

Mies van der Rohe. 
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tendencia arquitetonica que coincide com a difusao 	do 

concreto armado P  o "protorracionalismo" que aproveita as 

possiblidades dos materiais para conseguir se4programa 

de simplificagao e de maxima economia, marcado de orien- 

,tagOes de natureza estetica e sociologica. Pode ser con-

siderado como um estilo fundamentalmente reducionista. 

Herdeou a reducao da arquitetura a construgaopropria das 

realizagOes dos engenheiros do seculo XIX, em cuja linha 

esta Perret; a reducao estilistica do "Art Nouveau", cu- 

ja contribuigao .6 a tendancia que acaba na "obstinagao"; 

-a reducao neconomican de todos os estilos 	precedentes, 

do neoclassic° em.diante, acrescentando motivagOes 	so- 

cio-produtivas e estetico-psicolOgicas. A maior parte da 

produgao deste periodo naove ja a beleza do exemplar iso 

lado, mas como um ato que leva em consideragao 	"outras 

coisas": Loos afirma que a arquitetura se extrapola 	do 

campo da arte desde que assume uma fungao pratica; o ob-

jetivo de Perret é a qualidade da construgao;Garnier ten 

to enquadrar a arquitetura na urbanistica; Behrens tenta, 

entre outras coisas, levar a pratica a teoria do "desing", 

de dar forma arquitetonica a edificagao industrial. Ou-
tra das caracteristicas invariaveis e a nova atitude pe-

rante a tecnica, ja-comentada. 

A contribuigao de A.Perret (1874-1954) ao protor 

racionalismo consiste em primeiro lugar (e por isso nos 

interessa aqui), em ter conquistado para a arquitetura a 

tecnica do concreto armado, sob o principio que a arqui-

tetura devia adequar-se a estrutura de concreto armado. 

Se bem que a arquitetura de Perret nao possa ser reduzi- 
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da ao binamio estrutura-elementos de vedagao, porque a 

articulagao dos espacos exteriores apresentam a mesma 

importancia, 6 certo que uma de suas maiores_ contribui- 

coes a linguagem arquitetonica moderna é a de ter defini 
do a relacao entre os elementos de suporte e os suporta- 

dos, em uma condigao dialetica que caracterizara 	todas 

as produgOes posteriores. A partir do compromisso entre 

uma tecnologia "adaptada" as circunstancias e uma confi- 

pravao adaptada as possibilidades da tenica, Perret cons 

truiu uma sintese valida destes dois fenomenos produzin- 

do uma linguagem que, de alguma maneira, ainda 6 atual. 

Estabelece uma relacao de harmonia e equilibrio entre a 

tecnologia e a arquitetura, ao realizar sua adaptaga. o. 

4.2.3 - 0 final do seculo 

Poucos edificios de interesse arquitetEinico fo-

ram construidos no periodo 1850-80, no geral. Prossegue 

a obra dos grandes construtores (Labouste, Baltard, Gar-

nier), sendo batante ativo o estudo teorico e critico 

(Viollet-le-Duc publica seus livros). Mas o fenOmeno mais 

significativo daqueles anos foi a transformacao das gran 

des cidades: Paris, Bruxelas, Barcelona e Viena. 

Pode-se caracterizar a segunda metade do seculo 

XIX na Europa, como a grande epoca da urbanistica, de in 

tensa experimentacao tecnico -construtiva, que elevou 

nivel da edificacao mas nao da arquitetura, pelo que nao 

surgiram obras emblemdticas (descompasso que se repetira 

no seculo XX, freqtlentemente). 

Para encontrar edificios que'representam um avan 
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go na arquitetura, e preciso trasladar-se aos EUA e ob- 

servar as obras da Escola de Chicago. 0 alto prego da 

terra urbana, tanto em Chicago como em Nova Iorque, foi 

o motivo que levou a construir arranha-c6us que, como ji 

vimos, era um tipo construtivo executado em uma primeira 

etapa como "torre de pedra" e, posteriormente, com esque 

leto metalico. Permitia a maxima ocupagao, em planta, da 

estrutura, a maxima utilizagao dos espagos interiores, 

maior iluminagao e aberturas e, sobretudo, o melhor apro 

veitamento do solo edificavel, com a proposta de multi-

ples andares (figs. 4.24, 4.25 e 4.26). 

Tecnicamente os arranha-c'eus valiam-se das inova 

toes estruturais derivadas do use racional da construcao 

em ferro, dos sistemas verticais de transporte (elevador 

a vapor Watt.,1769 ; hidraulico, Baldwin,1870; eletrico, 

Siemens,1887), al6m das instalagoes de telefone e cor-

reio pneumatico. Ben6volo 30 compara o tipo edificativo do 

arranha-ced, de - extensao altimetrica ilimitada, com o 

piano de parcelamento urbano em reticula, de extensaopla 

nimetrica ilimitada, considerando a ambos como meras ope 

ragOes aritmeticas. E afirma: 

"Nem um nem outro sao realidade arquite 

tOnicas, mas contem a possibilidade de 

uma transformagao radical do cenario ar 

quitetanico tradicional, e o principio 

no qual se baseiam, sendo o mesmo que 

rege a indiastria, pode servir para par 

de acordo a nova cena urbana com as exi 

gencias da sociedade industrial". 



Fonte: 15 

Edificio do 
bune.Hood e 

Chicago Tri 
Howells 

Edificio do Banco de Phi 
ladelphia. 
Howe e Lescaze 

, 

Edificio "La Plancha" 
New York - D.H.Burham 

Edificio da Companhia de 
Telefones, So Francisco 
Muller e PFlueguer 

Figuras 4.23 a 25 - Arranha-c6us americanos 

137 



138 

Zevi, por sua vez, tenta distinguir - entre os construto 

res de Chicago, as personalidades criativas dos dotados 

so de capacidade tecnica, assim como os arquitetos orga- 

nizadores dos puros e simples negociantes. Tudo isso po- 

• de ser certo, mas coincide com De Fusco 31 quando afirma 

que a Escola de Chicago constituiu um acervo de conquis- 

tas tecnicas indiscutiveis, de re'uniao entre engenheiros 

e arquitetos, de extremada disponibilidade profissional, 

de dramaticas frustragOes para quern pretendia ligar a ar 

to com os negocios. Por sobre toda conquista tecnica, ti 

pologica, protorracionalista, na realidade de Chicago a 

cultura arquitetBnica desempenha um papel secundario 

.instrumental, sendo a competicao a verdadeira protagonis 

ta. 0 realism° comercial de um grupo de empresarios, li-

vres de todo preconceito, tem all a possibilidade de ex-

pressar e realizar o que na Europa tinha sido impedido 

com impecilhos de todo tipo, desde as pre-existencias am 

bientais aos conflitos entre as classes. E sera° 	essas 

condicOes historico-culturais, economicas, socio-politi- 

cas que representam o especifico da tradicao 	europeia, 

as que diferenciarao substancialmente o Movimento Moder-

no da Europa, do que atua nos Estados Unidos da America. 

'4.2.4 - Os materials de construcao 

0 ferro fundido que tinha sido empregado na cons 

trucao de pontes ja em 1779, foi a grande mudanca do pe-

riodo, ao se fazer seu use extensivo primeiro para os pi 

lares suportantes, depois para substituir as vigas de ma 

deira e, finalmente, os batentes das portas e janelas. 
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Embora apresentasse o mesmo defeito do ferro for 

jado (o calor intenso nao o destrOi mas faz com que a es 

trutura desabe), podia ser considerado como combustivel 

quando comparado com os materiais estruturais existentes 

na epoca. Edificios de virios pisos destinados para f&- 

brica de tecidos, construidos no norte da Inglaterra, no 

final do seculo XVIII, tinham solidos entrepisos de td- 

buas suportadas por sOlidas vigas de madeira. 0 perigo 

de incendio era grande pois os materiais texteis eram in 

flamaveis. Trabalhava-se muito a noite usando lampadas 

sem protegao. Conseq{lentemente, o valor do seguro contra 

incendio desses edificios era alto, existindo forte in-

centivo para desenvolver metodos de construgao a prova de 

incendio. William Strutt, proprietario de uma fabrica de 

tecidos e interessado pessoal no problema, usou pegas o-

cas de louga unidas com gesso, que ja tinham sido utili-

zadas em Paris para proteger do calor as vigas de ferro. 

Introduziu, tathbem, arcos em tijolos que preenchiam o es 

paco entre as vigas, sobre os quais apoiavam os pisos re 

vestidos de pedra. 

Mas, a inovagao importante foi o use extensivodo 

ferro fundido nao somente nos edificios industriais mas 

,tambem nos comerciais e de escritorios durante a primei-

ra metade do seculo XIX. Alcangou sua culminagao em Lon-

dres no Parlamento e no Palacio de Cristal, onde a velo-

cidade e simplicidade de montagem marcaram a epoca; na 

sua construgao foram usadas cerca de 3.500 toneladas de 

vigas normalizadas de ferro fundido cujo tamanho e resis 

tencia eram comprovados em menos de 4 minutos por pega 
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quando chegavam a obra procedentes de tres firmas de fun 
dig -a. ° de ferro que compartilhavam o enorme contrato. 

Em Paris, o equivalente da obra de Paxton foi uma 

das primeiras edificagOes que fez Haussmann para Napo-

leao III: os Halles Centrais, ou mercado por atacado, 

construido em vidro e ferro de acordo com a prescricao do 

Imperador de executa-los em forma de "imensas sombrinhae 

(fig. 4.27). 

Embora o Palacio de Cristal fosse uma obra que 

influiu numa extensa e continua pratica na qual o ferro 

forjado efundido foram usados juntos no mesmo 

o ano de 1851 marca, aproximadamente, a transigao 	para 

uma epoca de novos materiais de construgao, entre os quais 

o ferro forjado seria um a mais. 

Tambem o comego do seculo trouxe algumas mudan-

gas na utilizagao da madeira. Os novos povoados america-

nos, onde a madeira era abundante mas os carpinteiros es 

cassos, demandaram na decada de 1830 casas construidas ra 

pidamente. 0 resultado foi um tipo de construgao de ca-

sas usado pela primeira vez em Chicago, cha.mado "balloonfra 

me (fig.4.28)por seus criticos porque prescindiada pesada 

armagao de ,madeira, sendo totalmente prefabricada e pos-

sivel de ser armada por um aficcionado. Na Inglaterra, a 

madeira foi usada durante . um curto periodo, na constru-

gao das primitivas estagoes ferroviarias, logo substitui 

da pela estrutura de ferro. 

Na segunda metade do seculo, o laminador univer-

sal fez possivel a fabricagao de grandes vigas. As treli 

gas de ferro forjado comegaram a ser usadas em Londres 



Ficlura 4. 26 - Les Hanes, Paris 
Fonte: 6 

Figura 4. 2 7 - Casas "balloon frame" 
Fonte: 6 
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na estacao ferroviaria de Euston, com um vao de 12m, 

culminaram na de Saint Pancras com um vao 6 vezes maion 

Sua utilizacao continuou restrita durante alguns anos de 

vido a problemas tecnicos de producao. 

Os Estados Unidos da America nao somente lidera-

ram a produgao de ago barato mas tambem desenvolveram um 

novo tipo de edificio, como ja vimos: os arranha-ceus. 0 

principal incentivo foi o rapid° aumento do valor da ter 

ra nas congestionadas zonas centrais de cidades como No-

va Iorque e Chicago e sua concretizacao foi possivel gra 

gas ao elevador eletrico que Otis. colocara em uso em 

1854. 

No mesmo periodo foi desenvolvido outro material 

estrutural importante: o concreto armado. Seu uso esteve 

limitado primeiro por problemas tecnicos (endurec. rapi_ 

do) e de uso (paredes e blocos apresentavam caracteristi 

cas inconvenientes). 0 concreto armado foi o mais usado 

por ser um material que tinha a resistncia a tracao do 

ferro e a compressao do concreto, sendo seu uso princi-

pal o estrutural na construgao de edificios altos. 0 avan 

co da edificagao em altura ficou completado quando foram 

colocadas caixas d'agua por cima de 30m, altura maxima a 

que podiam chegar as mangueiras d'agua para uso em incan 

'dins. 

Nem a ceramica nem o vidro rivalizaram com a ma-

nufatura textil depois de sua transformagao pela Revolu-

gao Industrial. 0 crescimento da industria ceramica, tan 

to na extensao como na tecnologia, foi muito menos espe-

tacular e menos dependente das maquinas. Somente na se- 
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gunda metade do seculo XIX, quando ja haviam produzido na 

industria textil as principais mudangas, foi que essas 

manufaturas se constituiram sobre uma base verdadeiramen 

to cientifica. Entretanto, a ceramica, a diferenca da in 

dilstria textil, trouxe um estimulo direto para o conjun-

to de avangos tecnologicos devido ao papel que desempe-

nhou no equipamento eletrico e nas mais modernas formas 

de cOnstrugk. 

No caso do vidro, suas caracteristicas fizeramde 

sua transformacao um fato importante em virios campos in 

dustriais, especialmente na Otica e na edificagao. 

Pode-se dizer que o uso da estrutura de ferro co 

lado prefigurou o tipo moderno de estrutura na qual as 

paredes nao suportam peso, e que se transformaria na em-

blematica, primeiro, e a rotina depois da edificagao do 

seculo XX. 

4.2.5 - A mao-de-obra 

A evolugao do artesanato aconteceu paralelamente 

com os avancos da mobilia do.seculo XVIII e do "confortd' 

que se iniciou nos iiltimos anos de Luis XIV e a Regencies 

Com enfoque direto de contemporaneo, Luis Mer- 

.3 cier 2  descreve o alto nivel alcangado pelo 	artesanato 

'alguns anos antes da Revolugao Francesa: 

...Nosso serralheiro tem-se convertido 

em um artista. A arte tem forjado o me- 

tal at confundi-lo com a 	arquitetura 

(evolugao tcnica integrada dentro 	do 

campo de uso), tem sido convertido 	em 
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grades fantdsticas que realgam a vista 

do edificio sem destrui-lo. 0 ferro the 

you a ser tao flexivel quanto a madeira". 

Mas tudo acabou com a Revolugao Industrial. 0 trabalhoma-

nual foi transferido para o molde; entre 1825 e 1845 de 

saparece'ram os serralheiros mais especializados das gran 

des cidades, quebrando definitivamente a unidade existen 

teem periodos anteriores. 

0 caminho facil da mecanizacao foi o de fazer 

cOpias as mais baratas possiveis; o caminho mais dificil 

foi criar atraves de novos metodos e novos objetivos. 

isso 6 o que interessa. Nao hi criatividade na producao 

•mecanica de grades e ornamentos de ferro fundido mas sim 

na producao de, por exemplo, a fechadura Yale, porque ne 

la muda por completo o principio da fechadura tradicional 

sem modificar as antigas tradigOes, incorporando as mais 

recentes em termos de producao meCanica aperfeicoada. n 

, o use emblematic° da tecnologia, que se incorpora corre-

tamente a producao de um produto tradicional; 6 uma evo-

lucao de objetos antigos com tecnicas recentes, interre-

lacionando passado e presente, mantendo unida nessa 

evolucao. 

Outro exemplo da unidade de pensaMento e senti-

'mento na producao de um objeto da 6poca, o encontramosna 

mobilia Rococo, na qual mecanismo e forma estao juntos, 

com indivisivel unidade na mobilia inglesa, cuja 	fase 

mais importante dura so duas decadas. Mas a unidade 	de 

forma e mecanismo (que expressa neste caso unidade 	de 

projeto e de execucao, do pensar e.do fazer) foi rota no 
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no seculo XIX. No momento que pensamento e sentimento se 

separam, ou como foi expressado por T.S.El liot33 , e des- 

truida "a unidade substancial da alma". 0 "gosto imperan 

te" do Estilo Imperio de Napoleao sera considerado res- 

ponsavel por essa perda de unidade conceitual na produ- 

ggo de mOveis, quando na verdade ele apenas expressa as 

profundas mudancas humanas, sociais, politicas, econami- 

cas e tecno16qicas que estavam acontecendo em ambas as 

margens do Canal n da Mancha. 

A cuidadosa formagao profissional herdada 	das 

praticas tradicionais de aprendizado medieval, fornece-

ram operarios altamente qualificados, pincipalmente na 

Europa e um pouco nos EUA. 0 officio manu a l complexo ten-
deu a produzir certa lentidao e rigidez nas mudancas tec 

nolOgicas.Isso fica claro ao analisar a situagao dos Es-

tados Unidos da America, onde sua quase total ausencia 

.se ve compensada pela necessidade de enfrentar e resol-

ver os problemas cotidianos; as ferramentas, tao impor-

tantes para a mudanga tecnologica, adquirem ai novas for 

mas e usos, notadamente a partir de 1860, substituindo 

a escassa mao-de-obra especializada e dando uma dinamica 

particular ao processo de inovagao tecnologica. 

4.2.6 - 0 conforto ambiental 

Para entender como aconteceram as inovagOes tec-

nolOgicas relativas ao controle ambiental, e necessario 

conhecer nao somente o desenvolvimento dos engenhos me-

canicos e a situagao socio-cultural da "atmosfera" na 

qual eles trabalharam. 0 conceito de ambiente deve ser 



146 

interpretado no duplo sentido que a palavra tem: literal 

e figurativo. A poluicao do ambiente (literalmente falan 

do) foi uma caracteristica urbana do seculo XIX, 	sendo 

sua causa principal a densificagao do espago 	habitado 

(como mostram os estudos realizados (fig. 4.29) na segun 

da metade do seculo XX), mais do que a ferrovia e o sis- 

tema fabril, os guaig, sem dfivida, contribuiram 	para 

agravar a situagao, acrescentando os residuos industri- 

ais aos sitios jd contaminados e congestionados pela the 

gada massiva de migrantes (e imigrantes). 

A duragao da jornada de trabalho precisava do use 

intensivo da iluminagao artificial, sem precedentes his- 

. toricos, com seu consecitiente risco de incendio e conta- . 

minagao ambiental interior provocada pela combustao ine-

ficiente das luminarias a gas da epoca (fig. 4.30). Este 

Ultimo aspecto de ineficiencia da combustao para ilumina 

cao junto ao fato de que grande parte dos poluentes eram 

"desperdicio", motivaram a procura de melhorias ambien-

tais muito mais porque ineficiencia e desperdicio repre-

sentavam perdas para alguns e perspectivas de ganho para 

inventores que pudessem reduzir essas perdas, como bem 

ilustra a refleXao de M.C. Huyett 34 sobre a situagao am-

biental de Chicago em 1895. 

A preservagao da vida humana e da saude suficien 

te para produzir foi outra motivagao importante para a 

producao de inovagaes tecnolOgicas de controle do ambien 

te. Sir John Simon 35 , em 1863 na Inglaterra, informava 

que a maior mortalidade entre os operarios acontecia en-

tre os tipografos e alfaiates, gremios que trabalhavam 



Figura 4.28 - Modificagao do clima 
urbano com a densidade de ocupagao 
do solo 

Fonte: 16 

Figura 4.29 - Luminaria a gas 
seculo XIX 
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Fonte: 7 
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muito durante a noite e precisavam de luz forte que re-

queria a combustao de muito gds. 0 papel importante de-

sempenhado pelos medicos nesses tempos nao e surpreenden 

te, mas sim sua atuagao direta na edificagao, mostrada 

atraves dos numerosos escritos e awes, que deram origem 

a disciplina "Higiene das edificacoes", name ainda hoje 
usado em algumas Escolas de Arquitetura do pais. Os medi 

cos acreditavam que, como protagonistas, estavam melhor 

preparados em relacao a calefacao e ventilacao que os ar 

quitetos, que aparentemente eram indifererites a esses te 

mas. 

Aos aspectos ja citados que motivaram as inova- 

' toes tecnologicas no controle do ambiente (consideracOes 

de higiene e eficiencia, economia e ganho),pode ser acres 

centado o "fastidio" este -tic° das pessoas educadas pela 

ma ventilagao dos espagos interiores e as conseq8entes 

inconveniencias. Essas pessoas foram de grande ajuda 

terreno apto para as inovacOes tecnologicas que podiam ser 

incorporadas domesticamente. 36 

0 Art Nouveau foi o primeiro dos novos estilos 

em repudiar as normas vigentes de desenho de interiores 

da 6poca, cuja caracteristica era uma mistura de vulgari 

dade e.de "haut gout", de naturalismo e fantasia. Os in-

teriores eram ambientes sombrios, com cortinas e tapetes 

grossos, revestimentos de madeira escura e horror pelo 

vazio. A arte e a tecnologia dombinam-se para rejeitar o 

escuro, o abarrotado, o sufocante. 

Nao 6 possivel deixar de reconhecer que existi-

ram tentativas anteriores a 1890 em relacao as mudancas 
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ambientais, entretanto, nao foram significativas devido 

a ausencia de inovacOes tecnolOgicas importantes. A dis-

ponibi .lidade generalizada de luz el&trica - que e urn avan 

go importante na evoluggo da tecnologia, muito significa 

'tivo entre*outros para os edificios - foi o resultado de 

trabalhos de pesquisa a procura de inovacOes, realizados 
durante a maior parte do seculo, que so ficou disponivel 

na sua parte final. A calefacao mediante a circulacao de 

vapor e o telegrafo eleitrico sgo protOtipos de outro de-

senvolvimento Obvio e necessirio no ambiente construido: 

a distribuigao de energia eletrica e do calor nas edifi- 

cagiies. Edison implanta a usina de "iluminagao central" 

- e Birdsill Holly a de calefagao central; em 1882-3 ambas 

entrain em produgao em Nova Iorque , fornecendo energia 

limpa provinda de uma fonte central. 

A luz eletrica oferecia a dupla solugao dos pro-

blemas prOprios do gas; gerava menos calor e nao produ-

zia fuligem; precisava de menos atengao e regulagem que 

o gas e podia ser instalada em locais nos quais (pelo ca 

for gerado e necessidade de ar) era impraticavel-o gas. 

A generalizagao do use da iluminagao artificial 

foi fundamental'para melhorar as condigaes consideradas 

como apropriadas para a arquitetura e a cidade moderna do 

seculo XX. Com  o fornecimento regular de energia eletri-

ca pfiblica em 1882 "langou-se a maior revolugao ambien-

tal da histOria humana desde a domesticagao do fogo, se- 

. gundo Banham37  . 
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4.3 - A ENERGIA 

Em 1870, na Inglaterra, a indiistria dependia 

motores a vapor, que exam alimentados a carvao. Nas fa- 

bricas textois, por nmemplo, um estudo da epoca revelava 

a existencia de motores com uma producao total de 300.000 

cavalos de forca. Isso era 90% da energia usada nessa in 

enquanto os 10% restante provinham de rodas hi-

drdulicas. 0 que aconteceria a essas inthistrias uma vez 

esgotadas as reservas de carvao da Inglaterra? Essa ques 

tao foi esbocada por W.Stanley Jevens 38
, em 1865, preven 

do que, se o consumo de carvao se mantivesse em um ritmo 

de crescimento de 3,5% ao ano, o carvao se tornaria raro 

e caro, comprometendo a situagao de progresso que se vi-

via. Entretanto, a argumentagao de Jevens foi superada 

pelo fim das exportacoes inglesas de carvao durante a pri 

meira guerra mundial e pelo longo periodo de depressao 

que seguiu a ela. E o Unico autor encontrado na pesquisa 

bibliografica a se preocupar com o futuro dos recursos 

energeticos, parecendo sua posicao com a adotada por al-

guns autores da decada de 1970. (Nada dito especialmente 

sobre a edificagao, entre outras razOes, porque era um 

setor produtivo de baixissimo consumo de energia, tanto 

no seu processo de producao como de uso, este Ultimo de-

vido as caracteristicas dos edificios da epoca, ainda as 

sociada ao clima). 

0 problema que Jevens nao previu foi o grau das 

mudangas tecnologicas que se aproximavam e que levaram a 

a um uso mais eficiente do carvao na industria, e ao uso 

do petroleo como combustivel alternativo, coma tamb6m nao 
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poderia ter previsto os efeitos da primeira guerra mun-

dial nem a perturbagao que the seguiu. 

Os dois produtos que generalizaram seu uso du-

rante o seculo XIX foram o gas de hulha e o querosene, 

substancias que tem hidrocarburantes como componente prin- 

cipal. Dies produziriam mudancas significativas tanto na 

organizagao e use do espago edificado e urbano, modifi- 

cando suas formas e aparencia, sem mudar suas caracteris 

ticas fundamentais. 

0 gas de hulha alcancou, no seculo XIX, completo 

desenvolvimento tecnologico como fonte de luz e de calor 

(e como fonte de energia para o motor a gas) nas casas e 

lugares de trabalho e nas areas urbanas em expansao. Em 

1819 comegou em Paris a iluminagao a gas no Palacio Real 

e 25 arias depois existiam mais de 65.000 queimadores,tan 

to interiores como exteriores (urbanos). Em 1823,52 cida 

des inglesas ja tinham iluminagao a gas, sendo de mais 

de um milhao as fabricas que o usavam tambem para ilumi-

nar. 0 gas foi usado, todavia, para cozinhar e como cale 

facao dos ambientes, fungOes em que aperfeicoou-o cres-

cente eficiencia, tendo sido desde essa epoca sua prin-

cipal funcao. 

0 subproduto do petroleo, mais importante, con- 

, tinuou a ser o querosene, que era usado para iluminar. A 

adequagao do gas nas zonas urbanas e, a partir de 1880, 

a de seu rival, a eletricidade, fez com que cada vez fos 

se mais urgente encontrar uma utilidade para os 	outros 

subprodutos do petroleo. A Exposicao de Paris 	de 1878 

mostra um novo tipo de foga° a querose, o qual se impuse 



152 

ra rapidamente, anunciando a grande mudanga que o equipa 

meto domestic° sofreria no seculo XX. 

• Como se ye, o campo de experimentag5o era grande 

e complexo, mas seus resultados so seriam concretizados 

futuramente. 
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CANTU() 5 

0 sallo XX 

DESDE 1900 ATE 1950 

, 5.1 - AS CONDICOES HISTORICO-SOCIAIS 

A primeira metade do seculo XX foi, de algum mo-

do, um periodo de transicao na civilizacao ocidental.Uma 

economia rural tinha-se transformado em outra urbana, ba 

seada em processos e inovagOes tecnologicas trazidas pe-

la Revolucao Industrial. 0 fato de que esses processos 

eram capazes de gerar riquezas era evidente; entretanto, 

nao se tinha consciancia clara de que a industrializacao 

trazia consigO problemas alem de beneficios. At fins do 

seculo XIX tinha-se apontado a tecnologia como remedio 

dos problemas sociais. 0 que'stionamento chegaria com a 

segunda metade do seculo. Os sistemas educacionais do 

mundo ocidental comecaram a se adaptar lentamente as ne-

cessidades de uma sociedade em que amadurecia uma nova 

geracao e os governos foram intervindo, de forma crescen 

te, nos assuntos industriais. 

Essas reacaes um pouco tardias as conseqtancias 

da Revolucao Industrial do seculo XIX, complicaram-se pe-

lo fato de que a propria tecnologia estava entrando em 
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uma fase nova. At entao tinha-se baseado, sobretudo, mas 

nao exclusivamente, no progresso da engenharia mecanica, 

mas o novo fator de desenvolvimento no final do seculo 

foi a eletricidade. Embora nao fosse um fenOmeno recen- 

' temente descoberto (ji era conhecido nos seculcs XVII e 

XVIII), e correto afirmar que a eletricidade, com exce-

cao da telegrafia, teve pouco impacto social at a deca-

da de 1880, quando comecaram a aparecer nas"cidades mais 

importantes os primeiros sistemas pUblicos de fornecimen 

to. A partir dal, a eletricidade se fez cada vez mais im 

portante como uma nova forma de energia, especialmente 

para produzir luz e calor. 

A ciencia aliada da eletrOnica estava destinada 

a provocar grandes mudancas antes da metade deste seculo. 

A valvula eletrOnica, de grande importancia na primeira 

epoca do radio, preparou o caminho para o transistor e o 

microcomputador, ambos muito significativos para o de-

senvolvimento dos computadores e sistemas de controle au 

tomatico. 

Assim como havia mudado enormemente a natureza 

da tecnologia durante a primeira metade do seculo XX, 

tambem mudou sua distribuicao geografica. Em 1900, .Gra 

Bretanha e a Alemanha eram ainda os centros mais impor-

'tantes de producao industrial; mas no decorrer dos cin-

quenta anos seguintes, os Estados Unidos, a Russia (que 

em 1961 surpreendeu o mundo com o primeiro voo espacial 

tripulado) e o Japao apareceram como novas potencias in-

dustriais. 

A mudanca das fontes energe7 ticas ajudou na mudan 



159 

ca geografica e teve implicagOes sOcio-economicos e tec-

nolOgicos importantes. A arquitetura e sua tecnologia nao 

escaparam ao seu impacto. 

Pode-se resumir o acontecido dizendo que a vida 

moderna foi alimentada por muitas fontes: grandes desco-

bertas nas ciencias fisicas, com a mudanga da imagem do 

universo e do lugar que ocupamos nele; a industrializagao 

da produgao, que criou novos ambientes humanosedestruiu 

antigos, acelerou o proprio ritmo de vida, gerando novas 

formas de poder corporativo e de luta de classes; grande 

explosao demografica; sistema de comunicagao de massas; 

Estados nacionais cada vez mais poderosos, burocratica- 

. mente estruturados e gerados, que lutam paraexpandir seu 

poder; movimentos de massas e nagOes lutando por obter 

controle sobre suas vidas; um mercado capitalista mundial 

flutuante, em expansao. Sao os processos socio-economicos 

e politicos que se acirram no seculo XX. 

A sociedade do seculo XIX prosperou no seculo XX. 

De diferentes maneiras prosperou e cresceu alem de suas 

proprias esperangas. Na pintura e na escultura, na poe-

sia e no romance, no teatro e na danga, na arquitetura e 

no desenho, na "midia" eletrOnica e em um amplo conjunto 

de disciplinas cientificas que nem sequer existiam um se 

culo atras, nosso seculo produziu uma assombrosa quanti-

dade de obras e ideias da mais alta qualidade. 

No entanto, se nosso seculo fomentou uma espeta-

cular arte moderna e uma mais espetacular tecnologia, pa 

rece nao ter criado condigoes de aprendizado da vida mo 

derna,da qual essa arte brota e essa tecnologia e possivel. 
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5.1.1 - A arquitetura 

A evolucao do pensamento filosofico em relacao a 
maquina e ao maquinismo, assim como as conseq8encias da 

industrializacao nas formas de conhecimento, reproduzem- 

se, em parte, no processo de adaptacao a nova realidade, 

quo amadurece entre os protapnistas da disciplina arqui 

tetOnica, atraves de diferentes polemicas. 

Inclusive, embora nao se queira reconhecer pre- 

viamente, segundo a tese do materialismo histOrico, que 

as revolucao da -tcnica determina e explica claramente a 

histOria do homem, e que em relageo a ela todo o resto 

- a moral, a politica, a filosofia e a arte - nao repre-

sentam mais queelementos supra-estruturais , nao se po-

de, entretanto, negar que, nos dois ultimos seculos, as 

revolugoes industriais tem modificado profundamente e, 

inclusive, transformado totalmente, a construgeo e o am-

biente da vida humana, e que tais transformagoes tem on 

ginado costumes de pensamento e estrategias de ac5o mui-

to diferentes das anteriores. 

No que diz respeito a disciplina arquitet5nica, 

este processo tem sido visto, essencialmente, como um re 

flexo externo e, portanto, em termos claramente ideo16- 

gicos. 

A ideia de Tekne, que conotava a natureza dos 

procedimentos tecnicos do mundo grego, e tambem a de ARS 

no mundo romano, nao admitiam a subordinageo 	descrita, 

sena° que se propunham, conjuntamente, como 	capacidade 

de usar certos meios para um certo fim, onde talento ma- 

nual, habilidade, pericia artesanal e conhecimento cien- 
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tifico, constituiam um todo integrado 2 . 

No entanto, desde a elaboragio da famosa trilo-

gia de referencia da disciplina arguitntOnica realizada 

na epoca tardorromana por Vitruvio, o problema da tecni-

ca adota uma relagao ambigua e nao totalmente referida a 

pratica operativa da arquitetura. 

0 conceito de "Firmitas" procura, na concepgao 

de Vitruvio e no tratado a que nsta di origem, 	firmar, 

sobretudo, a5 rel ,a0es entre disciplina ariuitetonica 

ciencia, para conferir importancia metodorOgica ao proje 

to - mais que a producao da obra material - principalmen 

to atraves da aquisicao das matemiticas e da geometria 3 . 

0 contexto disciplinar fica ainda coerente e, co 

mo tal, permanece substancialmente, apesar de algumas e, 

inclusive, relevantes modificacOes do quadro teOrico de 

referencia (descritas pela periodizacao historiografica) 

at o inicio do seculo XIX. Neste periodo historic°, a 

relacao entre arquitetura, ciencia e tecnica esta regula 

da atraves de sistemas caracteristicos - mas estritamen-

te complementares e quase sempre expressos em estreita 

correlacao - de codificar a disciplina, o tratado e o ma 

nual. 

• No inicio do seculo XIX, as ciencias que funda-

mentam as tecnicas, determinam uma formalizacao das teic-

nicas em processos disciplinares autanomos, cadavez mais 

prOximos dos metodos de organizacao da producao, que ex-

perimenta uma aceleracao brusca com a passagem da manufa 

tura a indUstria. 
Este fato comporta uma renovacao radical, 	alem 
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de, nas relacoes sociais de producao, na natureza do tra 

balho e no conjunto de conhecimentos, que atraves do tra 

balho sio utilizados no processo produtivo 	influir de 

modo direto nas relagoes existentes entre projeto e pro-

' ducao. 

Pork, nao existe histOria da arquitetura moder- 

na que nao indique, positiva ou negativamente, que o de- 

senvolvimento tecnolOgico, e use de novos materiais e sis 

temas construtivos representa um dos fatores que tem con 

dicionado seu devenir. 

Todavia, é possivel reconhecer que nao existe his 

toria da arquitetura moderna que tenha sabido interpre-

tar, por cima da polemica academica ou de interesses pro-

fissionais, que papel representou a revolugao industrial 

- entendida como generalizagao da organizagao capitalis-

ta do trabalho - para a disciplina arquitetEinica e para 

os conhecimentos aplicados a pratica do projeto. Este fa 
to é, tambem, uma consequencia da impossibilidade do se-

tor de construgaoassumirtotalmenteo modo de produgao indus 

trial, com a conseqtiencia derivada de tentar uma produ-

gao exclusivamente formal, que concretiza seus efeitos 

mais mistificados junto com a afirmagao do Movimento Mo-

derno e do "estilo internacional" 4
. 

Outros fatores contribuiram para a mudanga que 

levou do protorracionalismo ao racionalismo: a crise de 

pos-guerra, as grandes modificagoes praticas que aconte-

ceram na Europa depois de 1918, o acirramento da luta de 

classes, a falta de solugao para o problema da habitagao 

popular, o fortalecimento do socialism° depois da Revolu 
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cao Russa com o conseqtente aumento da capacidade de pres 

sao do proletariado, o enfraquecimento ideol6gico e econ8 

mica da propriedade privada, que tinha perdido toda justi 

ficagao de carter liberal para limitar-se a pura conser-
vagao dos privilegios, em cuja defesa estava disposto 0 

capitalism° a qualquer aventura. Todos esses fenOmenos, 

apesar de suas prOprias contradicOes, faziam indispensa- 

vel uma nova politica de urbanismo, assim como um aumento 

de.bens de consumo. 

A arquitetura moderna se desenvolv'eu no mundo to 

do seguindo principios gerais, tais como: a prioridade da 

planificagao urbanistica sobre o projeto arquitetonico,o 

maior aproveitamento do use do solo e da onstrucao para 

resolver o problema da habitagao, a racionalidade rigoro-

sa das formas arquitetOnicas, entendidas como deducOes16 

gicas (efeitos) a partir de exigencias objetivas (causas), 

o apelo sistematico a tecnologia industrial, a normaliza 
cao, a pre-fabricacao em serie, ou seja, a industrializa 
cao progressiva da producao de bens relacionados com a 

vida cotidiana, a concepgao da arquitetura e da producao 

industrial qualificada como fatores condicionantes do pro 

gresso social e da educagao democratica da comunidade 5 . 

5.1.2 - 0 urbanismo 

No final da decada de 30, S. Giedion
6  escreveu o 

livro que revela a historia de tr&ls seculos do planeja-

mento e do desenho. As grandes obras, dizia ele, sao ine 

rentes ao nosso tempo. Tal coma em muitas das criagoes 

nascidas do espirito de nossa epoca, o significado e a 
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beleza das avenidas arborizadas nao podem ser apreendi- 

dos de um ponto singular de observagao, como era possi- 

vel de uma janela do Palacio de Versalhes. Elas so podem 

ser reveladas pelo movimento, pelo avango em um fluxo ra 

. pido, como prescrevem as leis do transito. A sensacao de 

tempo-espago de nossa era raramente pode ser experimenta 

da tgo intensamente como quando dirigimos. 

Para Giedion e para toda a geragao da decada de 

30 - formalistas e tecnOlogos, corbusianos ou da Bauhaus, 

tharxistas e MeAMO neopopuli stag agrariog 	eggag aveni- 

das urbanizadas abriam um mundo magico onde o modernismo 

e o bucolismo podiam se encontrar. Foi com essa marca 

com sua fe em que a tecnologia e a organizagao social mo 

dernas podiam criar um mundo sem cinzas - que o modernis 

mo da decada de 30 chegou ao seu fim. 

No livro de Giedion encomtram-se alguns dos sig-

nificados mais profundos das grandes obras da epoca. Ele 

considera a ponte Triborough, a Grand Central Parkway, a 

West Side Highway, como expressOes de uma nova forma de 

cidade, que exigia uma escala diferente da cidade conhe-

cida, com suas ruas corredores e rigidas divisaes em pe-

quenos quarteraes. As novas formas nao podiam funcionar 

livremente dentro da estrutura da cidade do selculo XIX; 

por isso é a estrutura real da cidade que precisa ser 

transformada. 0 primeiro imperativo foi: "... nao ha es-

pago para a rua urbana, nao devemos deixa-la persistir 

0 desenvolvimento da modernidade transformou 	a 

prOpria cidade moderna em um elemento antiquado e obsole 

to. A tecnologia e as ferramentas organizacionais 	eram 
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suficientes para sepultar a cidade nesse espago tempo. 

5.2 - AS CORRENTES ARQUITETONICAS DA EPOCA 

5.2.1 - 0 construtivismo russo 

As primeiras correntes da vanguarda nessa epoca 

foram de origem cubista e futurista, enquanto o "suprema 

tismo" e o construtivismo foram totalmente autOnomos e, 

tomando algumas exigencias da vanguarda ocidental, impri 

miram- lhe um novo e significativo impulso. 

0 "suprematismo" de Malevic, cujo emblema pode 

ser considerado o "Quadrado negro sobre o fundo branco", 

esboca uma nitida distingdo entre atividade pratica 

criagao artistica, equivalendo a supremacia da sensibili 
dade pura que prescinde de todo objetivo pritico no cam-

eo da arquiteturaedo desenho. As sensagOes plasticas pu 

ras de Malevic contrapOe - se o construtivismo, um elevado 

interesse pela tecnologia, pela producao e o compromisso 

politico, que chega a preferira tectOnica a arquitetura, 
o engenheiro ao arquiteto, a tecnica a arte. 

••• 

Este mito da construcao, perfeitamente compreen-

sivel em relagao aos significados que assumiam as miqui-

nas e a producao industrial naquele determinado momento 

historic°, encontra seu simbolo mais representativo 	no 

monumento a Terceira Internacional que Tatlin 	projetou 
em 1919 (fig. 5.1). Este projeto representava a sintese 

de todas as intengOes da vanguarda: revolugao, maquinis- 

mo, propagandismo e simbolismo: e o emblema da vanguarda 



166 

russa. A engenharia e a arte abstrata constituiram-seros 

fatores do trabalho criativo mais adequados a formagao 

da nova cultura socialista. Nao importa que depois essa 

vanguarda russa fosse suprimida "administrativamente" na 

epoca de Stalin, pois por tras dela ha uma reestruturagao 

social e politica que justifica seu valor simbOlicoetec 

nico, sua condigao de emblema. 

Entretanto, historiadores como Hitchcock ou Gie 

dion nao mencionaram a arquitetura da Revolugao 

Russa de 1920. Estranho o fato de que Giedion apresentas 

se, detalhadamente, as construgOes de engenharia do se- 

culo XIX como uma das fontes da arquitetura moderna 	(a 

tecnologia como,ativante do projeto, formando parte 	do 

discurso ideolOgico da forma, transformada em emblemati-

ca); cita-a como formando parte da origem do moderno,mas 

em seguida, limita as conquistas da seculo XX a arquite-

tura das figuras principais: Gropius, Mies van der Rohe, 

Le Corbusier e Aalto. 

0 contraste entre as obras de engenharia e as de 

arquitetura que Giedion destaca como sintomatico para 

seculo XIX, encontra, dessa maneira, sua dissolugao 	ao 

nao mencionar mais as obras de engenharia e a construgao 

em ago do seculo XX. 0 cubo branco foi considerado como 

estilo ideal e a tradigao construtiva foi esquecida. 	A 

exposigao organizada por Hitchcock e Johnson, em 1932,no 

Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, so apresentou 	a 

tendrmcia mais contundente do Moderno, so foram levados 

em consideragao aqueles edificios que se 	enquadravam 

na imagem de uma arquitetura de corpos primarios,que cor 



Figura 5.2 - Projeto experimental 
para o templo "Encontro dos povos" 
(1929). N. Iszelenow. Fonte: 17 
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Figura 5.1 - Monumento a Tercei-
ra Internacional (1919 - 20) 
W. Tatlin 

Fonte: 12 
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respondiam as ideias da Bauhaus e de Le Corbusier. 

Ignoraram que junto a tradicao do "Moderno Bran-
co" existia outra tradicao, o cOnstrutivismo, que a par-

tir de 1940 passaria ao primeiro piano, relativizando a 

"estetica das formas primarias". 

2 interessante apontar aqui que, par muito que 

Gropius e Le Corbusier falassem constantemente da cons-

trucao e da tecnologia, seus edificios apenas deixavam 

reconhecer, no seu aspecto, sua origem construtiva. Re-

sultado de suas ideias eram os perfeitos pianos do envol 

vente do espago, "os corpos sob a luz" 7 , nao a causalida 

de e a logica da estrutura que os suportavam. Embora Le 

Corbusier falasse da casa como uma maquina de viver,cons 

truiu o angulo reto e o cubo, enquanto que Buckmister 

Fuller criou uma verdadeira maquina habitavel com a casa 

Dymaxion. 

Ja a arquitetura da Revolucao Russa nao permane-

ceu definida nem pelo moderno da redugao estereometrica 

dos corpos primarios nem pelas tendencias mimeticas da 

natureza como o Expressionismo da pos-guerra, por exem-

plo. Simultaneamente aos projetos cubofuturistas e ex-

pressionista de Iszelenow (fig. 5.2) e de Dombrowski,apa 

receu o primeiro projeto construtivista de Tatlin, o mo-

numento em forma de torre para a Terceira Internacional, 

já comentado, com o qual se iniciou uma tendencia comple 

tamente diferente, revivendo a construcao dos engenheiros 

do seculo XIX. 0 esqueleto formado por elementos indivi-

duais lembrava as construcoes por componentes e a Torre 

8 Eiffel. Assim, foi concretizado o paradigma da tecnica 
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como veiculo de implicagOes e significados formais, que 

logo definiria a arquitetura da Revolugao na epoca de 

Lenin.' 0 esqueleto de ago, os mastros e as estruturas 

treligadas chegaram a ser os "portadores do significado" 

da arquietura de uma nova epoca, se transformaram em em 

blemdtica tecnologica, a progressividade de uma tecnolo 

gia de cuja novidade ahist6rica, de cuja "atualidade" de 

veria receber seu sentido a arquitetura da Revolugao 

Russa. Embora mais tarde se trocasse o Construtivismo 

dos primeiros anos pela este- tica dos corpos primarios, 

tinha-se evocado o paradigma (emblema) do progresso tee 

nico atraves de sua incorporagao ao discurso ideologico 

da forma. E, se freqaentemente, so colocaram mastros 

com cabos de tensao por cima de corpos compactos de edi 

ficios, isso ja foi uma expressao de uma nova estetica, 

que incorporava as vezes por simples superposicao, ele-

mentos tecnicos carregados de significado que assinala-

vam simbolicamente o espirito do progresso. 

0 modelo da tecnologia como separagao 	(quebra 

da relagao) da historia da arquitetura conseguiu 	seu 

efeito mais claro na arquitetura da RevolugaoSovie- tica, 

como ato de autofundamentagao do Moderno. Foi um gesto 

emblematico de equiparaeao de tecnologia, progresso 

' presente. Na Uniao Sovietica, na epoca de Stalin, este 

emblema foi rejeitado em favor do neoclassicismo. 0 Cons 

trutivismo permaneceu como um "intermezzo". Por isso foi 

fa- cil nao aceitar a ' arquitetura da Revolugao Russa na 

imagem de um modernismo baseada no Estilo Internacional, 

um modernismo que representava a demOcracia e o Ilumi- 
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nismo, que pretendia ter outros emblemas. 

5.2.2 - .0 RACIONALISMO 

0 racionalismo moderno nasceu a partir da ideia 

tardo-iluminsta da solugao mediante a razao de todos os 

problemas criados pela realidade contingente; da vanguar 

da figurativa e da necessidade de enfrentar as continual 

exig&ncias sOcio-econ8micas da nova civilizacao industrial 

de massas, que requeria uma nova politica de edificagao 

e urbanismo. A vanguarda teve -bras influenciasprincpais 

sobre a arquitetura racionalista: combateu o naturalismo, 

alentou uma nova concepgao do espago e valorizou na medi 

da as condigOes da epoca; os modelos que.nos diversos se 

tores satisfaziam essas exigencias eram os automOveis,os 

aviOes, os transatlanticos, ou seja, os artefatos mais 

tipicos da tecnologia moderna. 0 ato mimetic° continua a 

ser indispensavel para a comunicagao, atraves de assumir 

novos modelos de origem tecnolOgica. Mas a relagao tec-

nologia-arquitetura nao so era confusa como complexa. 

Pode-se dizer que embora a arquitetura exploras-

se as potencialidades latentes da construcao em ferro 

concreto, nao a incorporou nem conceitual nem praticamen 

te, mas o fez de maneira propagandistica. A arquitetura 

nao deveria ser a arte de construir mas um construir no-

vo. Vanguarda significou nao conceber a forma de um edi-

ficio a partir de exemplos pre-estabelecidos, mas defi-

nir - de novo e desde a base - o que era um edificio 

qual deveria ser seu aspecto e sua forma. "... 0 Moderno 

nao pode nem quer receber suas normas orientadoras de mo 
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delos de outras epocas, pelo contrario, deve criar 	sua 

normativa a partir de si mesmo..." 9 . 

A purificacao da arquitetura de todo lastro his- 

toric° reduziu o edificio a seus comegoS primitivos, aos 

• corpos primdrios. 0 que foi colocado como criterio impor 

tante de projeto nao foi a tecnologia (como Le Corbusier 

simulava com sua expressao de casa como miquinas de habi 

tar), mas a ontologia das formas simples e primarias (fig. 

5.3). 

Depois das grandes realizagOes da arquitetura da 

engenharia do seculo XIX e perante uma comunidade atrai-

dA pelo socialismo e das exigencias sociais de pcis-guer 

. ra, o racionalismo elaborou uma metodologia derivada do 

principio da "arte para todos", baseada no criterio de 

reduzir a arquitetura a um "servigo social" funcional, 

tendente a possibilitar a integragao entre arquitetura e 

urbanismo, entre desenho industrial e desenho urbano, co 

mo fen -amen° tipico da realidade socio-econOmica contempo 

ranea, manifestando-se no esboco e solugao de alguns pro 

blemas especificos como o da habitagao popular. 

Organizando as habitagOes em uma unidade tipo16- 

gica, o racionalismo da forma ao edificio; muitos edifi-

cios dispostos de maneira que garanta sua orientagao cor 

' reta, sua distancia Otima (fig. 5.4), sua relagao certa 

com as ruas de acesso e as outras infra-estruturas neces 

sarias, dao origem ao bairro; o conjunto de bairros con-
. 

figura a cidade. A geragao de arquitetos alemaes que tra 

balhara entre ambas as guerras, reduziu todos os elemen 

tos da habitagao ao dimensionamento correto conforme as 
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Figura 5.4 - Bairro Siemensstandt, 
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Fonte: 12 

Berlim (1929). W. Gropius 
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Figura 5.3 - Formas arquitetanica 
primirias. "L'Esprit Nouveau" 
(1921. Le Corbusier 
Fonte: 17 

Figura 5.5 - Casas em fileira, 
Hoeck van Holland. J.J.P. Oud. 

Fonte: 12 



173 

principais fungOes do habitar, supostas iguais 	para 

todos os homens e prescindindo de sua classe social. Es-

sa reducao, util para a decomposicao da arquitetura em 

seus diversos componentes, produzia diferentes configura 

goes baseadas, entretanto, em um pequeno numero de ele-

mentos invariaveis; servia, tamb6m, para realizar o pro-

cesso de unificagao, normalizagao e industrializagao da 

construgao em que devia desembocar a lOgica do raciona- 

lismo; obter o maKimo de beneficio social corn um minimo 

de esforco economic°. 

Segundo De Fusco10 , esse "Existenzminimun" e o 

terra mais emblematico do cOdigo racionalista. Que pode 

ser encontrado nao so no racionalismo alemao mas tambem 

em Le Corbusier (que incorpora o estandar de producao 

industrial ao problema da habitagao minima) e nos arqui-

tetos holandeses como Oud e suas casas geminadas em fi-

leira de Hack Van Holland (fig.. 5.5). 

A interrelaga° entre a arquitetura e o urbanismo 

tal como praticados nos bairros operarios sao, na verda-

de, as melhores obras emblematicas do racionalismo. 

5.2.3 - A arquitetura organica 

A arquitetura organica, fenOmeno paralelo e nao 

sucessivo da arquitetura .racionalista, contribuira tam-

b'em com obras emblematicas de contend° diferente, como a 

casa Kaufmann (fig. 5.6), o edificio Johnson em Racine 

e a casa-escritOrio de Wright, cujos valores principais 

sao sintaticos e morfolOgicos de seus espacos; assimcomo 

o use dos materiais e sua presenca expressiva, particu- 
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larmente na obra de A.Aalto, cujo projeto para a biblio-

teca de Viipuri e emblemitico da arquitetura orginica de 

raiz europeia. Outro aspecto importante na arquitetura or 

ganica sao as solucOes ambientais, tanto naturais como 

eletromecanicas, usadas em edificios como o Larkin * ou os 

escritorios Johnson em Racine, alem das "Prairies Housed' 

de Wright e nas obras de Aalto, principalmente nas obras 

urbanisticas que se iniciam com o complexo de 	Sunila 

concebidos em fungao do ambiente natural. Em seguida, es 

sas obras serao comentadas. 

* Fig.5.7 

5.3 - A TECNOLOGIA E A ARQUITETURA 

A tecnologia moderna representou um papel impor-

tante na'arquitetura da epoca, atingindo a totalidade do 

edificio, inclusive seu projeto, na mudanga que operara, 

estabelecendo novas relagoes entre ambos. 

0 metodo Beaux-Arts de projeto implicava adiar 

consideragOes dos meios construtivos em relagao ao 

da composigao, o partido arquitetOnico. No modernis 

mo que the seguiu, a intengao de verdade construtiva foi 

levada a condicao de principio, ja antecipada por Viollet-

le-Duc. Isso requeria a reintegragao dos aspectos cons- 

' trutivos no processo de geragao da forma; mas o processo 

de projeto herdado nao facilitava essa integragao como 

tambem nao o faziam as representagOes do mundo tecnolOgi 

co, que eram extremamente precisas quando comparadas com 

o carater hipot6tico dos primeiros esbogos de projeto ou 

com a materializagao imprecisa da construgao. 
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Figura 5.6 - Casa Kaufmann (1936) 
Bear Run, Pennsylvania, EUA. F.L.Wright 

Fonte: 12 
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Figura 5.7 - Edificio Larkin, Buffalo, EUA. 
1904). F.L.Wright 

Fonte: 18 
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Dificuldades tamb6m se apresentavam no use e re- 

presentagao dos materiais, muito mais variados que antes 

da Revolugao Industrial tanto em qualidade como em for- 

mas de uniao, proveniente de diferentes especialidades,o 

que dificultava a execucao da obra. Uma grande quantida- 

de de subsistemas do edificio comecaram a preexistir (es- 

quadrias, instalagOes, acabamentos, materiais com dife- 

rentes graus de elaboragao), transformando - se nos compo- 

nentes "duros" da solugao. Porque se e verdade que a ar-

quitetura moderna nao tinha conseguido produzir indus-

trialmente edificios, os componentes construtivos foram 

industrializados em grande medida, transformando-se em 

modelos (e nao tipos) condicionados pela banalizagao das 

formas da arquitetura moderna. 

A estrutura de esqueleto independente e sua cor-

relata, a parede de simples vedagao, materializam de uma 

maneira nova o espaco habitavel. Introduz-se como novo 

valor a economia de material (no sentido de usarmenos ma 

terial)o que
na6 

 significa necessariamente gastar menos di 

nheiro na construcao. 

Corona Martinez 11 explica o tema desta maneira: 

"... A ideia de fazer mais com menos 

interessante, mas requer a certeza de 

que se faz, pelo menos, o mesmo que an 

. tes em relagao as qualidades do envol-

vente do edificio, para o qual nao 

suficiente suportar-se com um minimo 

de material nem ser tao transparente co 

mo possivel; duos caracteristicas que 
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parecem ter sido os objetivos de todo um 

period() da arquitetura moderna...Muitos 

autores comentam o fenOmeno de concen-

track nos valores visuais e o estranho 

desinteresse pelas qualidades de isola-

mento t'ermico e acustico do envolvente 

edilicio, apenas justifica'vel pelo im- 

pacto causado pelas inovacOes na clima- 

tizacio artificial (equipamento e mate-

rials). 

... 0 Movimento Moderno, em menos 	de 

meio seculo conseguiu impor como edifi- 

. cios umas caixas de vidro semi-transpa-

rentes, de materials leves, quase inabi 

taveis, que se deterioram como carros 

estacionados a intemperie..." 
A transformagao . sofrida pelo edificio deveria eli 

minar nao so as formas da arquitetura do passado mas tam 

bem a mao-de-obra que as produzia (artesanato e oficios), 

e que se incorporou a indiistria; embora as atividades ti-
vessem ficado, as habilidades que as faziampossiveis qua 

se chegaram a se perder, e era sobre elas que se apoiava 

a habilidade projectual anterior. Como diz LucienKroll
12 

em artigo recente: 

Ainda Victor Horta, em principios 

deste seculo, podia dizer na obra a um 

operario que o consultava: "Velho, fa-

ca-o como sempre". As atividades arte-

sanais prOprias da construcao estavam 
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desarticuladas, sem que a mecanizacao 

dos oficios tivesse conseguido substitui 

los. Encontrou gremios organizados 

para realizar com eficiencia unioes de 

materiais e criou, para desconcentra-los 

o pesadelo do "detalhe construtivo" on 

entado a fingir que o edificio tinha si 

do produzido por uma maquina. Para o Mo 

vimento Moderno, a rejeigio das formas 

tradicionais de construcao provinha da 

negagao de seus significados cultu-

rais... u13 

Assim, a evolucao da relagao entre os elementos 

que suportam e sao suportados caracteriza o desenvolvimen 

to do Movimento Moderno. A estrutura de esqueleto e ab-

sorvida pelo racionalismo em seu programa de espacos di-

namicos, onde talvez sirva para configurar imagens leves 

e incorporeas, confiadas a estereometria pura dos volu-
mes e a bidimensionalidade nitida dos pianos, que seria 
o emblematic° da arquitetura racionalista. Isto parece-

ria indicar que o racionalismo tinha-se apropriado da 

tecnologia e nao precisava exibi-la mais. A estrutura de 

esqueleto passou de ser mostrada no seculo XIX a ser acu 

sada francamente no protorracionalismo para ser ocultada 

no racionalismo. 

5.3.1 - A nova visa() espacial 

Embora passassem inadvertidos, os objetos de use 

cotidiano atuaram sobre o homem. Perto de 1910, os pinto 
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res cubistas revelaram como esses objetos se transformam 

em parte de nossa existencia e fazem, a partir desse mo-

mento, ponto de partida para a expressao artistica das 

pinturas dos puristas de 1920, Ozenfant e Le Corbusier 

(fig. 5.8) . . 

Para oferecer o vivido carater de sua forma, os 

contornos fluem, movimentam-se, sac) interrompidos, sepa-

rados e juntados; sua forma se dissipa e desaparece, sao 

concretos e intangiveis, transparentes e opacos. 0 mesmo 

acontece com a cor: cinza, negro, azul, matizes neutros, 

o verde. Tambem eles cumprem uma funcao descritiva, mis-

turando-se em pianos ou penetrando-se entre si, obedecen 

do a suas proprias leis. 

• Tudo 6 possivel devido a uma visao espacial que 

quebra com a copia e com a perspectiva. Um enfoque que 

permite que estrutura, cor e forma se reunam em sistemas 

que transformam garrafas, mesas e instrumentos musicais 

. em objetos que expOem rills a essencia mesma de seu signi-

ficado 14 . 

.Esta nova visao espacial tera implicacOes dife-

rentes na Europa e na America. 

5.3.2 - A criagao de tipos 

Os Estados Unidos produziram um volume enorme de 

inovacoes tecnicas no comeco do seculo, que afetaram a 

vida cotidiana, mas que artisticamente nada expressavam. 

Os inventos estavam disponiveis, eram ateis e rentaveis. 

Mas ninguem conseguiu indicar o conteudo simbolico de 

sua utilidade (fig. 5.9) nem fazer um emblema deles. 



r•-•  
-7 	

• i'4 1,  
1 ,511  

e4 

Figura 5.8 - Desenho (1925). Ozenfant 

Fonte: 7 

Figura 5.9 - Cadeira (1853) EUA 

Fonte: 7 
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Ao redor de 1920, os projetistas levaram mais em 

consideracao a interrelagao entre os novos metodos cons-

trutivos (ferro e concerto armado) e os novos criterios 

de projeto: pouco peso, transparencia e penetragao espa-

cial. Esses novos criterios tambem atingiram o desenhoda 

mobilia. 

A mobilia anonima patenteada americana da segun-

da metade do seculo XIX - o move' constitutivo mecaniza-

do dos engenheiros para a classe med is - jd tinha sido 

abandonada. Isto porque solugaes puramente tecnicas (que 

nao usam emblematicamente a tecnologia) perecem com gran 

de facilidade: as solugoes dos engenheiros nao encontra-

vam uma resposta autentica porque nao representavam o es 

pirito, o temperamento da epoca. 

Uma alianca dos inventores ananimos americanos da 

decada de 1860 com os arquitetos europeus de 1920 teria 

dado uma inimaginavel fusao de recursos que acrescentas-

se a capacidade de fabricar moveis ajustaveis, a necessa 
ria vinculagao com os correspondentes valores esteticos. 

Os norteamericanos do seculo.XIX e os arquitetos euro-

peus de 1920 nao desenharam pecas soltas para satisfazer 

a vontade de um cliente. Criaram tipos. E foi, justamen-

te, na criagao de tipos que se baseou o movimento arqui-

tetonico de 1920 15 . 

Lembra-se, aqui, que o movimento de reagao con-

tra'a produgao em serie foi chamado de "artesao" e parti 

lhava muitos criterios com os projetistas europeus da epo 

ca. Propunha quartos bem iluminados e ventilados,madeira 

lisa sem pintura nem enfeites, para citar algumas de suas 
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principais ideias. Mas suas formas se mantiveram delibe-

radamente rigidas, sua mobilia tosca e pesada; faltava-

lhe inventiva. Entretanto, e importante salientar aqui 

que, ainda que secundado por um genio autentico, tentati 

•vas de transforms-lo teriam fracassado em um ambiente que 

se aproximava rapidamente da mecanizacao. Pequenos li-

vros que valiam poucos centavos, Orientavam ao aficciona 

do para fabricar moveis em casa. 0 movimento estava con-

denado a terminar em "hobby". 

Na Europa, o movimento teve desenlace diferente, 

tomando dois caminhos. De um lado, conferiu categoria ao 

deporador, que 6 por natureza um profissional reformista. 

,Os ensinamentos de W.Morris se perderam. Na reconciliagao 

com o gosto imperante claramente mostrada na Exposicao 

Internacional das Artes Decorativas de Paris, em 1925, 

que assinala a fusao definitiva desse movimento com o 

transitorio. Nesse periodo comecou a ter ascendencia 

Movimento Moderno na arquitetura. 

De outro lado, Morris tinha conseguido acordar 

consciencias e obrigado a pensar. Orientado pelo alemao 

Werkbund, desde 1907, o movimento se alargou, aproximan-

do-se da indastria e abrangeu a arquitetura dentro de sua 

esfera, com Peter Behrens (1914) e mais tarde Walter Gra-

'pius. 0 movimento partia de novas premissas esteticas,ge 

radas a partir de uma nova orientacao visual, sendo a re 

forma insuficiente. 0 exemplo da mobilia, novamente,ilus 

tra bem a situacao. Nao era questa() de desenhar pecas in 

dividuais, nem sequer completar conjunto de mOveis. Nes-

se momento, pela primeira vez desde o seculo XVIII, 
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quarto e seu conteudo foram considerados como uma entida 

de so. Arquiteto e decorador se fundiram num so persona-

gem. 

A maneira de inventar e diferente, adquire pre- 

cedencia a invengao da forma; os inventores ja nao sao 

anOnimos, seus nomes e personalidades ficam definidos e, 

freq8entemente, por tras de uma forma abstrata, pode-se 

perceber a contribuigao de um pais ou de um individuo. 

A revista De Stijl  divulga a nova estetica em 1919. Os 

objetos do cotidiano se convertem em artefatos abstratos 

- reais dos futuros interiores (fig. 5.10). Como na pin-

tura e na arquitetura, sera necessario comecar de zero, 

-esquecer temporalmente tudo. A mobilia repete as linhas 

cruzadas das pinturas sem cor dos desenhos de Mondrian do 

mesmo periodo: e leve, transparente e aerea, quase o es-

queleto metalico dos engenheiros do seculo XIX, sua maior 

aproximagao. 

Nao e possivel medir o contefido politico 	desta 

atitude estetica mas tambem nao e possivel deixar de re-

conhecer que constitui autentico ponto de mudanga e guia 

para o futuro. Nenhuma linha de montagem, nenhuma opera-

gao de rotina pode ter a fantasia expressa por ela, sen-

do a relagao contida muito clara. Perto de 1910, os pin-

, tores e o engenheiro do concreto armado Robert Maillard 

utilizaram ja esses elementos na busca de novas potencia 

- lidades e novas expressoes 16  de um novo emblema. 

Em meados da d6cada de 1920 se preenche o vazio, 

se fixa a relagao entre o manifesto e a pega "standard" e 

comega sua difusao acelerada. A parede de vidro como a 
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Figura 5.10 - 0 mais difundido dos modelos 	de 
Thonet. Quador do periodo purista de Le Corbusier 
Fonte: 7 

Figura 5.11 - Paredes de vidro e cadoiras do 
tubo de ago. 

Fonte: 12 
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cadeira de tubos de ago' (fig. 5.11) formam parte de um 

periodo importante da nova arquitetura. Ambas continham 

as novas possibilidades que evoluiram nessa 6poca: meios 

que eram acessiveis aos olhos mas que se mantiveram 

teis enquanto nao se captavam suas implicagOes. Por tras 

dessa cegueiraesta.va a divisao entre pensamento e senti-

mento, uma divisao que impossibilitava usar a tecnologia 

emblematicamente. 

5.3.3-OS materiais de construcao 

As pri.ncipais inovagaes nos materiais de constru-

gao se dao tanto nos processos produtivos dos materiais 

tradicionais (modernizagao), como na produgao de novos 

materiais. Talvez seja a situagao dos materiais cerami-

cos a que melhor ilustra o que aconteceu na epoca. 

Da mesma maneira que em outros setores da indus-

tria, a fabricagao de produtos ceramicos influenciouavan 

cos cietificos e tecnicos em outras areas e foi influen-

ciada por elas. Assim, por exemplo, a industria eletrica 

e do automovel, primeiro, e a aeronautica depois, cria-

ram novas demandas. Essas inovagaes, porem, se superpuse 

ram a uma enorme produgao tradicional que continuava a 

dominar o mercado da edificagao; as necessidades das in-

dustrias construgao e afins em relagao a telhas, tijo 

los e tubulagoes ceramicas.ainda - representavam uma parte 

importante das vendas da industria de produtos ceramicos. 

Os novos materiais eram usados em pequena escala, de for 

ma quase pontual e anedotica, mais ligada a vontade de 
experimentar de alguns arquitetos que a uma real solici- 
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tagao de mercado. Nos anos seguintes a Primeira Guerra Mun 
dial, o material que aumentou sua demanda significativa-

mente foi o tijolo, confirmando a situagao de atraso re-

lativo da construcao, particularmente, da edificagao. 

A semelhanca do que acontecia com a cerimica, a 

fabricagao do vidro esteve muito influenciada pelos avan 

cos em outros campos da indiistria e, especialmente, pelo 

setor el6trico e do automOvel. A primeira inovagao sig-

nificativa para o mercado foi o desenvolvimento do vidro 

de borossilicato pela Corning Glass Company, nos Estados 

Unidos, em 1915; sua caracteristica mais importante era 

seu menor coeficiente de dilatagao termica emrelagao aos 

vidros anteriores de sosa cal, resistindo melhor as mu-

dangas bruscas de temperatura (pyrex). 

Ja a nova vida dada a madeira como material de 

construgao atraves do compensado, nao so deu livre curso 

a suas potencialidades ocultas nem foi uma simples res-

posta a aplicagao de novas tecnicas disponiveis nesse pe 
riodo, mas tambem teve a ver com a tendencia para o orgy 

nico que se implantou em principios da decada de 1930 e 

adquiriu forga nos anos seguintes nas obras de Aalto 

Wright, por exemplo. 

Resumindo, as inovag5es tecnolOgiCas dos mate-

,riais de construgao nao significaram mudangas importan-

tes da edificagao de comeco do seculo. A tecnolgia tradi 

cional continuou send° dominante, apesar de incorporar len 

tamente algumas das inovagOes que eram convenientes do 

ponto de vista econOmico ou estrategico. 
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5.3.4 - As inovagoes eletromecanicas e a edificagao 

No period° de entreguerras (1918-1939), as inova 

goes eletromecanicas - cujo desenvolvimento tinha-se ini 

ciado um seculo e meio antes e, especialmente, o que es- 

, tivera germinando desde meados do seculo )(ix emdiante f  - 

amadureceram de siibito e entraram nas esferas intimas da 

vida, produzindo forte impacto. 

Por volta de 1920 a mecanizagao abrangeu a esfe- 

ra domestica e, pela primeira vez, tomou posse da mora-

dia e de tudo o que era possivel ser mecanizado: a cozi-

nha, o banheiro e seus equipamentos exemplificam bem es-

to transformagao. Nessa epoca apareceram no lar mais 

.novagOes tecnicas do que foram introduzidas em todo 

seculo anterior e mereceram uma parcela sem precedente 

do espago, do custo e da atengao, provocando o instinto 

aquisitivo do piiblico de forma surpreendente. Transfor-

maram-se em fatores ativantes do projeto, mudando a or-

ganizagao do espago domestic°, principalmente, incorpo-

rando signos representativos da realidade socio -econami-

ca da epoca. 

Chicago, em tantos aspectos, o campo de ensaio 

mais audacioso dos Estados Unidos do final do 	seculo 

XIX, liderou a incorporagao das inovagOes tecnolOgicas da 

'epoca a edificagao, inclusive as de conforto e higiene. 
Os arranha -ceus e seu equipamento hidraulico-sanitario 

cresceram juntos, na medida que as disponibilidades ener 

geticas permitiam a verticalizagao da cidade pela incor-

poragao de elevadores e bombas de recalque para elevar 

5gua, ja disponiveis nas cidades da epoca. Entretanto,em 
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1900, o banheiro "celulan com Aqua encanada, unido 	ao 

dormitorio, era um tipo imposto, mas luxuoso demais para 

ser de use generalizado; por outro lado, apresentava, pro 

blemas no seu sistema de conducao da aqua, nos seus apa-

' 	relhos e acessOrios. Faltava imaginagao e enfoque adequa 

do para resolver seus problemas e o resultaao era ae po- 

breza tecnica. A inovagao ainda nao tinha completado sua 

evolugao, fundamentalmente pela forma isolada de tratar 

o problema tecnico, pois ele somente poderia ser resolvi 

do reorganizando totalmente os espacos do edificio. A so 

lugao escolhida pelos engenheiros (pois foram estes 

nao os fabricantes de instalagOes hidraulicas que o fize 

ram) foi a de fabricar o banheiro como uma unidade com- 

pleta, 	que pudesse toda ela ser transportada como 

uma unidade estrutural ou parcialmente desmontada. 	As 

primeiras patentes foram outorgadas em 1931 e ja em 1932 

Raymond Hood, inspirador do Rockefeller Center, planeja-

va incorporar as novas instalagOes a um edifico de apar-

tamentos que projetava; esta atitude exemplifica bem a 

afirmagao feita por Katinsky 17 que os arquitetos sempre 

foram difusores das inovagOes tecnicas. 

Entretanto, a influencia do construtivismo oci-

dental se faria sentir negativamente na evolugao desta 

inovagao tecnologica incorporada aos edificios. Buckmins 

ter Filler prefabricara em 1938 um banheiro como unidade 

estrutural em chapa metalica (fig. 5.12), mais adequada 

para ser usada em um submarino ou um aviao que em um edi 

ficio. E, para viabilizar sua inovagao, de carater es-

tritamente tecnologico, projeta a casa-mastro, tambem to 
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talmente prefabricada; coloca as instalagOes no mastro, 

do qual pendura a moradia. 0 resultado foi uma experien-

cia construtiva usando novos materiais e sistema constru 

tivo que chega a ser chamado de "grotescom por Giedion 18  . 

2 importante assinalar aqui que essa casa foi desenvolvi-

da numa fabrica de aviOes, em 1945, para entender as ba-

ses de sua concepgao,rigorosamente tecnica, sem incorpo-

rar aspectos sociais, humanos ou esteticos. Uma engenho-

sa solugao de engenharia, prOpria da ideologia de Os-

guerra. 

A industrializacao entrava em conflito corn o pia 

no livre e aberto Proposto pela arquitetura moderna ao 

procurar, por exemplo, a maxima concentragao das instala 

goes cujo custo representava na epoca 40% do custodaedi 

ficacao. As casas poligonais ou circulares de Fuller cons-

tituiam-se na materializacao do conflito tecnica-arquite 

tura, aumentado (entre outras razEies) pelo manejo ina-

dequado da tecnologia disponivel (porem nao generaliza-

da) e pela Primazia de uma das variaveis de projeto (a 

tecnolOgica) sobre as restantes. A tecnologia nao tinha 

conseguido atingir seu use emblematic°, talvez por estar 

sendo usada sem unidade conceitual, como expressao maxi-

ma da modernidade. 

A cozinha muda tambem. Desaparecem os mOveis iso 

lados e soltos. Sob as janelas localizam-se superficies 

de trabalho, compactos com armarios embaixo (fig. 5.13). 

0 foga° eletrico, eficiente e limpo, é a maior inovagao 

tecnica conseguida depois de um longo periodo de pesqui-

sas. Em 1932 a General Eletric e em 1934 a Westinghouse 
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Figura 5.12 - Banheiro da casa Dymaxion 

Fonte: 19 

Figura 5.13 - Armarios de cozinha (1891) e unidades padronizadas 
de cozinhas oferecidas em venda pelo correio (1942) 

Fonte: 7 

Figura 5.14 - Centro de trabalho na cozinha, G. Nelson (1944) 
Balcao de preparagao da comida. 

Fonte: 7 
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criaram institutos para ensinar a cozinhar, como uma for 

ma de divulgar e impor suas inovagOes tecnolOgicas liga- 

das ao lar. Rapidamente os enormes recursos da indiastria 

ficaram disponiveis para serem aplicados na cozinha, pri 

meiro, e na casa como um todo depois. Em 1935 a G.E. pa- 

trocinou o concurso "Casa de vida moderna" para estimu- 

lar o interesse no projeto e producao de casas que usas- 

sem novos metodos e materiais construtivos e equipamen- 

tos modernos (inovacoes tecnologicas), tendo o apoio do 

govern() para o financiamento da habitacao 19 . Os mais de 

2.000 participantes nao produziram nada importante do 

ponto de vista arquitetOnico, mas mostraram surpreenden-

te unanimidade ao fazer opcao pelo projeto elaborado da 

cozinha, o que mostra, mais uma vez, o interesse que os 

arquitetos sempre tiveram pelas inovacaes tecnologicas. 

A dona de casa americana foi quem decidiu, atra-

Nies de enquetes realizadas por fabricantes, o novo aspec 

to da cozinha, sendo sua exigencia principal a existen-

cia de uma grande janela sobre a pia. Em 1944 incorporam 

as novas lampadas fluorescentes a cozinha, em forma de 
iluminagao complementar sobre os pianos de trabalho (pia, 

balcao e fogao) e sobre a mesa para refeigOes (fig.5.14). 

A habitagao corn inovagOes tecnologicas apresenta 

'uma nova estrutura (relacao) decorrente da modalidade de 

vida que se impae, diferent'e das anteriores e vinculada 

a imposicao do piano aberto, que prop -6e zonas amplas em 

vez de quartos rigidamente separados. F.L.Wright sera 

quem - ao enfrentar o problema da cozinha aerodinamica 

em 1934 - integra as inovacOes tecnologicas a concepcao 
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arquitetOnica, abordando o problema de forma mais radi- 

cal que qualquer dos arquitetos norteamericanos mais  jo-

yens que ele o fizeram uma d'ecada mais tarde - . 

Na casa Malcoln Willey (fig. 5.15), Minneapolis 

'(1934) abre a cozinha em todo seu comprimento para a 

grande sala de estar, "unindo, pela primeira vez, o espa 

go de trabalho a sala de estar" 20 . Na casa Gregor Affleck 

(fig. 5.16), (Michigan), 1940, projeta a cozinha com 'De 

direito duplo para que seus odores possam sair pela par-

te superior sem chegar a sala (efeito chamine de ventila 
gao). A tecnologia muda formas de vida e concepgao de es 

pagos habitaveis sem se incorporar (sem se relacionar) ao 

.cotidiano. ObjegOes sao possiveis a essas solugOes isola 

das, as quais dificilmente podiam esperar alcancar a po-

pularidade das garagens sem portas de Wright, mas anun-

ciavam a forma na qual a evolugao dos criterios de proje 

to de habitagaes se daria. 

Os concursos propiciados pela indilstria fizeram 

com que os arquitetos desenvolvessem suas ideias e deba-

tessem a futura organizagao da casa e da forma de viver. 

Ainda nao estava claro se o nucleo mecanico devia estar 

separado nos sews componentes ou reunido em uma so unida 

de, nem se sabia se seria encontrada aplicagao generali-

,zada em habitagOes isoladas ou em grandes edificios de 

apartamentos. Sendo uma questao ligada a organizagao da 
moradia, sua sclugao era uma tarefa para arquitetos. Ao 

comparar a incompetencia com que a linguagem arquitetOni 

ca foi usada no concurso da G.E. em 1935, com a familiar 

elegancia empregada em 1945, verifica-se que os arquite- 



Figura 5.15 - Sala - cozinha, casa Willey, 
Minneapolis (1934) F.L.Wright 
Fonte: 20 

Figura 5.16 - Sala - cozinha, caa Affieck, Michigan, 
(1940), F.L.Wright 
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Fonte: 20 
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tos americanos acompanharam a evolugao das inovagOes tec 

nolOgicas, adquirindo maior experiencia coin as instala- 

goes eletromecanicas fornecidas por uma indiistria aper-

feigoada. Foi uma maneira inteligente e eficiente de as-

sociar a tecnologia a arquitetura que, embora nao mere-

cesse comentarios especiais de criticos e historiadores (ex-

ceto Giedion) representou avanco importante e efetivo na 

integragao de ambas as areas, na recuperagao de uma rela 

cao direta e clara, na concretizagao de um novo emblema. 

5.3.5 - 0 conforto ambiental: as instalagoes de climati-

-zacao artificial 

5.3.5.1 - 0 Estilo Internacional 

Os historiadores da arquitetura moderna - cujos 

escritos ajudaram a estabelecer canones de modernismo 

neste seculo - insistiram em afirmar, com razao, o valor 

dos novos conceitos do espago tal como foram propostos, 

por exemplo, por Mackintosh na Glasgow Art School (fig. 

5.17) sem assumir que esses espagos propostos pelo Esti-

lo Internacional, eram inabitaveis sem a contribuigao de 

novos equipamentos de climatizagao artificial. Preocupa-

dos com os aspectos formais, parece nao terem observado 

que plantas livres e fachadas envidragadas significavam 

gasto (quando nao desperdiOio) de energia, devido as per 

das e ganhos tecnicos proprios das superficies de vidrc, 

assim como a perda de iluminagao artificial durante a 

noite. Porem, foram as inovagOes tecnolOgicas as que for 

naram possivel o Estilo Internacional. 
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Grade de ventilagao de 
uma sala de aula 

Figura 5.17 - Planta baixa (parcial). Escola de Glasgow (1904) 
Ch. R. Mackintosh 
As flechas indicam as tubulagoes de insuflamento e extrag5o do 
ar. 

Fonte:  18 
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5.3.5.2 - A arquitetura organica de Wright 

Quase em oposigRo a tipologia arquitetOnica do 

Movimento Moderno, no final do seculo XIX e inicio do se 

culo XX, F.L.Wright produziu as " Praire Houses", em que 

combinava com particular habilidade o uso das formas es- 

truturais e mecanico-eletricas articuladas com a luz. Ana 

lisaremos seus aspectos bioambientais para mostrarnRo so 

a coexistencia de criterios de projeto opostos energeti- 

ca e formalmente mas tambem o exemplo de integragRo en-

tre as inovagOes tecnolOgicas e o projeto arquitetOnico. 

Nas casas Martin e Robie (fig. 5.18), as janelas 

egtRo colocadas entre pilares de tijolo e ocupam quase 

toda a parede protegidas por largo beiral quando necessR 

rio, brindando sombra ventilada no verRo e insolagRo (pa 

ra aquecer o ambiente) no inverno. Uso racional e passi-

vo da energia solar. A casa Baker,em Illinois, talvez se 

ja a mais interessante para exemplificar o uso da luz na 

tural no espaco que Wright fez, em oposigRo a outros ar-

quitetos contemporRneos. Uma grande janela esta protegi-

da por um beiral largo no extremo sul; a janela continua 

em altura ate a borda do beiral e recua ao longo de am-

bos os lados da sala de estar, envolvendo seu perimetro 

externo (fig. 5.19). Os efeitos conseguidos sac), no mini 

mo, interessantes: o mirante a amplo o suficiente como 

para ser usado como no medievo e contem um banco junto a 
janela para ler, costurar ou apreciar a paisagem que ro-

deia a janela. Mas a iluminagRo do ambiente vem da parte 

superior envidragada. 0 banco da janela tem um radiador 

de calor em baixo (como na Renascenca), que permite a 
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Figura 5.19 - Casa Backer, Vista - 
F.L. Wright 

Fonte: 18 

Illinois (1908) 

Figura 5.18 - Casa Robie, Chicago, EUA (1909), F.L.Wright 

Fonte: 18 
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circulacao do ar aquecido proveniente da tubulacao 	de 

aqua quente que produz a calefacao do quarto de envolven 

to leve e exposto ao rigor cilmtico. A solug;o combina- 

da de diversos aspectos ambientais atraves da climatiza- 

ch. ° natural e artificial - ventilagao, iluminagao, som- 

bra, calor, vista, privacidade - deixa duas ligoes corre 

latas, como explica Banham21 : 

i "... Primeiro, que o projeto com as nstalagoes 

mecanicas nio 6,simplesmente, um assunto de usar 

criterios claros para instala-las,•mas de faze-

las trabalhar associadas a estrutura... A segun-
da licao correlativa e que essa rica e melhorada 

eficiencia ambiental foi obtida spm recorrer a 

nenhuma das inovacoes tecnologicas... Aqui se deu 

pela primeira vez, uma arquitetura que nao intro 

duzia a tecnologia ambiental como um remedio de-

sesperado, nem como uma determinante de formas da 

estrutura, mas que foi final e naturalmente ab-

sorvida nos metodos normais de trabalho do arqui 

teto, contribuindo a sua liberdade de desenho..." 

ou seja, foi feito um use emblematic° da tecnologia por- 

que se incorporou como fator ativante do projeto e des- 

tinada a converter-se em parte do discurso ideolOgico da 

forma. 

5.3.5.3 - 0 modernismo europeu 

Ja os modernistas europeus tiveram maior dificul 

dade em trabalhar com a relacao arquitetura-tecnologia, 

entre outras razOes por confundir a tecnologia com um 
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problema cultural, por trata-la como um problema e nao 

como uma alternativa, por relacionar as mudancas de esti 

lo com as mudangas tecnologicas, por acreditar que a ar 

quetura moderna era historicamente necessaria em uma cul 

tura tecnolOgica. Como afirma corretamente M.Brawne 22 , a 

Bauhaus tinha-se preocupado mais com a produgao racional 

do objeto que com o usuirio, pesquisando a maneira mais 

simples de produzir uma luminaria sem preocupar-se com 

a luminancia que incidiria nos olhos do ocupante do lo- 

cal, por exemplo. 

Entretanto, usos da lampada nua sao mais frequen 

tes de serem encontrados na obra de Le Corbusier da deca 

da de 1920 que na obra do grupo Bauhaus; as instalagOes 

de iluminagao visiveis tinham relag5o com o sistema cons-

trutivo por ele usado, alem de posturas dogmaticas tipo 

"honestidade absoluta". As luminarias nao podiam ser sus 

pensas ou dissimuladas sobre paredes nuas ou lajes finas 

de concreto; desde que o espago sobre o forro era maci-

go e menos profundo que uma lampada com seus acessOrios, 

era impossivel tentar esconda-la, caso da sala de estar 

da Vila Cook, de 1926 (fig. 5.20), 

Nao h5 duvida que Le Corbusier modificou seus cri 

terios de projeto atraves do tempo (em periodos relativa 

mente curtos), numa mudanca que nao so o tratamento dado 

a luz mas tambem aos outros componentes do conforto am-
biental, significaram um avanco importante em alguns ca-

sos. Basta lembrar o uso da luz indireta na Ville Savoye, 

em 1930, ou a significativa passagem da fachada totalmen 

to envidragada para a criag5o e uso do quebra-sol, uma 
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das inovagOes tecnolOgicas mais importantes,talvez a Cud 

ca inovagao tecnico-estrutural que tenha acontecido nes-

te seculo no campo do controle do ambiente. Em outras 

obras, Le Corbusier se incorporaria a linha de use inten 
sivo de energia nos edificios adotando o ar condicionado 

para resolver os problemas ambientais das torres de vi-

dro, uma recente inovagao tecnolOgica da epoca que pro-

duzia o primeiro avanco importante mecanico-eletrico do 

controle do ambiente desde a subdivisao da luz eletrica 

por Edison (1929). 

0 proximo avanco tecnolOgico na area do conforto 

arribiental foi a incorporagao ao mercado no final da deca 

'da de 1940, do tubo fluorescente .pera iluminagao artifi-

cial, o qual, junto com outras lampadas de descarga de 

gas, existia potencialmente desde o comeco do se- culo. Es 

to tipo de iluminagao oferecia condigOes favoraveis para 

o funcionamento do ar condicionado ao entregar menos ca-

for ao ambiente pela sua maior eficiencia, o que tambem 

significava menor consumo de energia. Para o projeto ar-
quitetOnico, esta inovagao representou a possibilidade de 

propor plantas baixas retangulares de 'espagos integrados 

atraves de forro luminoso e com as instalagaes prediais 

(principalmente as de circulagao e climatizagao artifi-

cial) colocadas no centro da planta retangular. 

Banham23 sintetiza bem a situagao quando afirma 

que a visao do prisma cartesiano de Le Corbusier para os 

arranha-ceus e a tecnologia pratica de Carrier tinham-se 

encontrado no edificio para as NagOes Unidas em Nova Ior 

que (fig. 5.21) modificando a face do mundo urbano com a 



Figura 5.20 - Vila Cook. Le Corbusier 
Fonte: 18 
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Figura 5.21 - Edificio das Nagoes Unidas,New York. 

Fonte: 18 
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incorporacao repetitiva de grande quantidade de edificios 

semelhantes. 

Novamente, as inovagoes tecnolOgicas tinham muda 

do os principios de projeto arquitetOnico, embora as van 

tagens de seu use fossem de cardter econamico-funcional, 

mais do que estetico-compositivo, e suas origens exter-

nal a edificacao*. 

0 ar condicionado e a iluminacao eletrica foram 

inovagOes tecnologicas marcantes na historia da arquite- 

tura. Ao permitirem o controle de quase todas as varia- 

veis ambientais, acabaram com grande parte dos compromis 

sos ambientais do projeto. Todos os principios 	para a 

compensagao climatica por meio da envolvente 	edilicio 

tornaram-se antiquados. E embora existisse a possibilida 

0 ar condicionado e o exemplo classico de uma tecnologia 

aplicada primeiro para resolver necessidades industriais 

em unidades de grande capacidade, corrigindo condigOes 

ambientais nocivas e logo desenvolvida para adequa-la a 
satisfacao de requerimentos domesticos. Na primeira eta 

pa resolvia problemas grandes e rentaveis, onde o bene-

ficio era claro para instaladores e usuarios; era ummeio 

de perder menos ou ganhar mais. Necessidades industriais 

tais como a refrigeragao ou ventilagao de navios, entre-

gar ar seco controlado para secar o cha, esfriamento das 

cervejarias, umidificagao da fibra em tecelagens, venti-

lagao de minas, foram os objetivos iniciais da tecnolo-

gia da climatizacao artificial. 
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de de uma grande variedade de formas para o edificio,che 

you-se a sua homogeneizacao pan que total. 

As inovaciSes tecnolOgicas que complementaram o 

ar condicionado e a iluminag50 artificial nas torres de 

vidro foram a placa aciistica e o forro suspenso sobre 0 

qual foram colocados, principalmente, as instalagOes de 

climatizaga0 artificial. 

R evidente que dentro dessa producgo repetitiva e 
impessoal existiam edificios encravados na tradigao ar-

quitetonica do melhor cunho, onde em cada uma das instan 

cias historicas em que o homem reconheceu uma visao do 

mundo ordenado atraves de uma Otica particular e nao du-

vidou em represents-la emblematicamente atraves nao so-

mente da arquitetura mas de todas as testemunhas histOri 

cas; algo assim como dizer: E aqui o emblema possivel do 

ponto ao qual chegamos. Que nao é, necessariamente, 

ponto de representagao mais adequado de um use racional 

da tecnologia disponivel. Fago minha a escolha de De Fus 

2 co 4  em relagao aos melhores exemplos edilicios da epoca 

e seus autores. 

5.4 - AS EXPOSIOES MUNDIAIS 

Com as exposigOes da primeira pos-guerra muda, 

substancialmente, a natureza das possibilidades que sua 

montagem concedia aos arquitetos. Esgotado o leque de ex 

perimentagOes tecnico-arquitetanicas, estendendo-se ao 

interesse pelas tecnicas propriamente expositivas relati 

vas a colocagao do objeto e da definigao do caratc ambi- 
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ental de maior eficiencia expositiva, abre-se uma serie 

de pesquisas e de inovagaes formais. 

Em Paris, em 1928, desenvolve-se a Exposigao In- 

ternacional de Artes Decorativas, que concretiza o reco-

nhecimento oficial da nova arquitetura sovietica. 2 pre-

miado o pavilhio sovietico de Melnikov, com a mostra de 

objetos construtivistas. 

"Melnikov desenvolveu um pensamento arquitetOni-

co extremamente rico de solugOes figurativas 

plasticas, mas ainda ligado a um cOnceito de es-

pago nao-repetivel, insensivel aos problemas 

as perspectivas da industrializagao construtiva e 

da padronizagao dos elementos" 25 .' 

Nessa exposigao, Le Corbusier e Pierre Jeanneret 

constroem . o pavilhao do "Esprit Nouveau" (fig. 5.22), no 

qual e lancada a primeira esperanca e chamada patetica a 
indastria para que resolva o problema da habitagao. Sua 

fe otimista na civilizagao industrial lhes permite desen 

volver essa obra de propaganda a favor de um suposto "es 

prit nouveau" que, assumindo a racionalidade como siste-

ma, deveria conduzir a resolugao de todos os problemas. 
Em 1937, realiza-se em Paris a Exposigao Interna 

cional de Arte e Tecnica, utilizando a infra-estrutura da 

exposigao de 1900. 0 pavilhao da Republica da Espanha 

constitui-se em um grande Exito; executado em fres anda-

res, com estrutura de ago e revestimento em fibrocimento 

ondulado e material translUcido (fig. 5.23), abrigava o 

famoso quadro "Guernica" de Picasso, uma fonte de Calder 

e um fresco de Joao Miro. A instalagao foi um perfeito 
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exemplo da colaboragao integral entre arquitetos, pinto 

res e escultores. Le Corbusier constroi seu aereo "pavi-

lhao dos tempos novos", feito de materiais e de elemen-

tos naturais: "o ago e o esqueleto, o vento e a chuva", 

com uma mensagem para uma villa melhor, propondo aquela 

mesma "civilizagao maquinista" que ja tinha sido 	causa 

de conflito, acreditando na forga da opiniao 	popular2 ,6 

no conhecimento como condigao eficaz para julgar,e reivin 

dicar, dedicando o pavilhao ao povo. 

Em Zurique, em 1939, na Exposigao NacionalSuiga, 

Maillart apresenta sua famosa e sutil abobada de concre-

to (fig. 5.24), que cobre o pavilhao do cimento Port-

land; Maillart, pesquisando, descobre os melhores requi-

sitos de calculo e de aplicagao para o concreto armado a 

partir das especificas possibilidades deste material. 

Em 1939, organiza-se a Feira Mundial de Nova Ior 

que. A sensibilidade de Markelius materializa o pavilhao 

- sueco, o edificio mais interessante da exposigao 27  (fig. 

5.25) .A diferenga da solidez artificial e ret.5rica,dos ,outros pavi 

1h5es, o sueco mostra sua natureza efemera na leveza cons 

trutiva, que alcangava sua manifestagao mais evidente na 

cobertura, similar a asa de um aviao sob o qualopiiblico 

circulava sem percursos obrigatOrios. 	W.Gropius e' M. 

Breur realizam o "Hall of Democracy", 	cuja instalagao 

mais importante foi uma ponte pensil de 50m de compri-

mento. Desaparecem as rigorosas justaposigOes de objetos 

e de imagens das exposigoes de Paris das decadas de 1930, 

deixando-se margem a livre criatividade na organizacao 

das instalagaes. A racionalidade tinha desaparecido, nao 
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Figura 5.25 - Feira mundial de New York, 1939. 
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so como sistema mas tambem como metodo.Em 1940, quando a 

feira e encerrada, comeca a guerra na Europa. 

Na edificagao, as tecnicas estruturais concebi-

das e exploradas na decadade 192Q,impOem mudancas radi-

cais nos grandes edificios comerciais quando da depres-

sao de 1930. Mas os dez anos de depressao, os cinco anos 

de guerra e os cinco anos de renascimento p6s-belico,sia 

nificaram vinte anos de interrupgao na edificagao comer-

cial e 

5.5. - ENERGIA 

As mudangas nas fontes e na utilicagao da ener-

gia mostram, de outra maneira, o carater de periodo de 

transigao' da primeira metade do seculo XX. Em 1900 o con 

sumo industrial e domestic° da energia cresceu rapidamen 

to sem criar preocupagOes em relagao ao desenvolvimento 

tecnolOgico. Isto porque havia grandes reservas disponi-

veis de carvao barato e o petrOleo representava uma im-

portante fonte nova de combustivel fossil. Desde muito 

tempo atras, o carvao era a base de uma industria de gas 

em expansao. A eletricidade foi uma forma de energia no-

va e flexivel cujo potencial era facil de se prever. Em-

bora existissem problemas para adequar a oferta a deman-
da, nao parecia existir razOes para duvidar de que, em 

geral, haveria energia suficiente disponivel para todos. 

5.5.1 - A eletricidade 

A eletricidade nao constitui uma fonte energetica 



210 

mas uma forma de utilizacao de energia, muito cOmoda de 

ser usada pois pode ser fracionada praticamente ao infi-

nito. Presta-se, assim, a ser utilizada em quantidades 

muito variaveis, que podem ser moduladas conforme a ne-

cessidade. Essa caracteristica, aliada a regularidade de 

seu fluxo, situa a eletricidade como uma forma energeti-

ca de grande efici .encia para a producao do trabalho me-

canico, calor, iluminagao artificial e, ao mesmo tempo, 

de grande versatilidade de aplicagOes, desde potentes mo 

tores industriais at pequenos utensilios de use dOM6Sti 

C O. 

0 setor industrial foiomaior consumidor de ener-

gia eletrica e novos campos se abriram para sua atuagao. 

Novas tecnologias se desenvolveram (tais como a eletro-

quimica) e a produgao industrial se diversificou, surgin 

do novos aparelhos e artefatos, que funcionavam a base 

de energia eletrica. Os fios elet.ricos tambem chegaram 

as residancias para acender as lampadas e colocar em fun 

cionamento os eletrodomesticos, que inicialmente seriam 

considerados bens de luxo, mas, posteriormete, alcanga-

ram ampla difusao. Ao mesmo tempo, seria criado um con-

traste muito forte entre os domicilios elitrificados, 

os desprovidos de energia eletrica, mas todos eles 	se- 

riam de algum modo afetados pela generalizagao de novas 

aspiragOes de bem-estar. Para industria isso se traduzi-

ria por um vasto potencial de mercado para os chamados 

bens duraveis, muitos dos quais afetariam formas de vida 

e organizacao do espaco construido, como ja foi visto. 
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5.5.2 - 0 petroleo 

0 petroleo ja havia entrado em cena no seculo XIX 

mas g8 entre 1900 e 1920 sua producdo aumentou quase cin 
co vezes; esses vinte anos foram decisivos para 	tragar 

os rumos do que viria a ser a economia do petr8100. At 

entao, considerado principalmente como materia prima pa- 

ra o querosene, o petroleo passou a gerar um rol cada 

vet main amplo d@ derivados, todos eles de grande utili - 
zag ao na sociedade urbano-industrial que se difundia. 0 

oleo combustivel que rapidamente ganhava terreno nas in-

dustrias e no transporte, passaria tambem a ser emprega-

do na calefagao dos predios. Nos decenios seguintes, 

-petroleo tambem seria usado para o fornecimento de gas 

para as residencias, comercio e 

Em termos mundiais, o carvao ainda manteria o seu 

primado ate o inicio dos anos 60, quando, finalmente, 

petroleo o sobrepujou. Por6m, no balango mundial de ener 

gia, o petroleo nao veio substituir o carvao, mas somar-

se a ele, como tambem a hidroeletricidade e aos outros 

combustiveis. Mais do que a alternancia entre as formas 

energeticas preponderantes, o que manifesta al 6 o aumen 

to extraordinarco dos niveis mundiais de produgao e con-

sumo de energia. 

Apesar de que so foi nos anos 60 que o petroleo 

arrebatou ao carvao a primazia no balango energetico mun 

dial, antes disso ja estava delineado o cenario de uma 
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verdadeira civilizagao do petrOleo; nos Estados 	Unidos 

essa civilizacao já estava firmemente implantada desde os 

anos 40, que ja mostrava entre seus tracos tipicos o use 
cada vez maior dos derivados de petrOleo no aquecimento 

dos edificios, liborando a fachada do sua funcio de rogu 

ladora entre o clima externo e interno e transformando-a 

em enormes superficies envidragadas. Alem disso, a indfis 

trig pe=quimica colocava em cia'culacaQ nyvos proclutys 
da extensa familia dos plasticos, que se 	incorporariam 

a construgao de edificios, modificando sua aparencia 
funcionamento, nem sempre de forma positiva. 

5.6 - 0 FINAL DO PERIOD() 

A primeira metade do seculo termina com uma vi- 

sao pessimista sobre a tecnologia e sua capacidade de 

resolver os problemas humanos. Segundo Giedion
28  : 

ja nao podemos nos deixar enganar 
por solucCies de pura engenharia, con-

quistadas com perda de aspectos humanas. 

Uma casa nao e nem um carro nem urn "trai 

ler". Um periodo como o nosso, que tem 

deixado se dominar pela producao, nao 

encontra.  seu ritmo... Nos achamos peran 

to um grande amontoado de palavrase sim 

bolos mal usados, dentro de um armazem 

repleto de novas descobertas, inventose 

potencialidades, mas somos incapazes de 

de gerir o mundo... A fe no progresso 
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um monte de desperdicios, junto com ou-

tros simbolos ... a rela-

cgo entre pensamento e sentiment° estg 

afetada... o resultado .e uma personali- 

dade dividida. Nio existe equilibrio en 

tre o racional e o irracional, entre o 

passado (tradicao) e o futuro (explora- 

cgo do desconhecido), entre o temporal 

e o eterno. Devemos estabelecer um novo 

equilibrio entre o corpo humano e as 

forgas cOsmicas, entre as esferas do co 

nfiecimento..." (1948, EUA) 
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CAPITULO 6 

0  SCOW XX 

DE 1950 ATE 1980 

6.1 - AS CONDICOES HISTORICO-SOCIAIS 

A evolugao da cultura e da sociedadenadecada de 

50 foi marcada pela interrupgao da relagao dialetica en-

tre a crescente modernizagao do meio-ambiente urbano e 

desenvolvimento da arte e do pensamento vigente (que fora 

crucial durante o seculo XIX e permanecera vital durante 

os anos 20 e 30). A separagao entre o pensar e o fazer, 

mais concretamente, entre o pensamento moderno e a moder-

nizagao (como resultado) foi radical, sendo para 	alguns 

autores, posivel de ser considerada como a prova mais no-

tavel da pobreza espiritual do ambiente do novo pOs-guer- 

. ra 1 . Nao era que a propria cultura tivesse estagnado ou 

regredido: haviasbrilhantes artistas, escritores e arqui-

tetos produzindo muito ebem. Mas o pensamento dos anos 

60 nao buscava inspiragao no ambiente nem se preocupava 

com ele. Tanto as obras dos expressionistas abstratos co-

mo as dos radicais caracterizavam-se pela ausencia do am-

biente coma vtema e como preocupagao. 

Os novos fatores de desenvolvimento tecnolOgico 
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foram a eletronica, a fisica nuclear, a quimica e a bio- 

tecnologia. Embora nao fossem fenomenos recentemente des- 

cobertos, e correto afirmar que tiveram pouco impacto so- 

cial ate as decadas de 40 (bomba at -arnica), de 60 (compu-

tadores) e de 70 (biotecnologia). A distribuicao geografi 

ca de suas origens muda dos Estados Unidos e da Russia pa 

ra se firmar no Japao e reaparecer na Europa, principal- 

mente na Alemanha. 

No novo ambiente (aquele ignorado por grande par 

to dos pensadores da epoca), os gigantescos engenhos 

sistemas de construcao do pOs-guerra desempenharam papel 

sithbolico central . A visao futurista do comeco do seculo repetiu-

se apbs a SegundaGuerra Mundial na alta tecnologia da edifi 

cacao de Buckmister Fuller, Waschsmann e Frei Otto. 

A cisao entre o pensamento e o ambiente moderni-

zado motivou a procura de novos modos de interpretagao e 

comunicagao no fim dos anos 50, na tentativa de compreen-

der ou se confrontar com as novas estruturas fisicas e so 

ciais que haviam-se desenvolvido ao seu redor. As atitu-

des foram se transformando, gradativamente, adotando posi 

goes mais pessoais e mais politicas. 

A atmosfera dos anos 60 gerou um amplo e vital 

corpo de pensamento e controversias, principalmente sobre 

o sentido Ultimo desse meio ambiente moderno que surgira 

no segundo pOs-guerra e atingira o auge de poder e auto-

confianga nos EUA da Nova Fronteira, da Grande Sociedade 

e da nave Apolo na Lua. Como a economia moderna tem uma 

capacidade infinita para a renovagao e a transformagao, a 

imaginagao precisava se reorientar e se renovar repetida- 
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mente para acompanhar e se defender dessa permanente situ 

agao de mudanga, nem sempre favoravel para a sociedade.As 

sim, o pensamento dos anos 60 dividiu-se em tres tenden-

cias bdsicas: a ausente, a negativa e a afirmativa. 

Os que se esforgavam em ausentar-se da vida mo-

derna afirmavam, por exemplo, que a Unica preocupagao le-

gitima da arte era como a propria arte, uma arte-projeto 

pura, auto-referida; nesse caso, a adequada relacao entre 

a arte moderna e a vida moderna foi a ausencia de qual- 

quer relacgo. E, como toda arte desprovida de sentimentos 

pessoais e de relacOes sociais, estava condenada a pare-

cer arida e sem vida em pouco tempo. 

A tendencia da negacao corresponde a visao de um 
pensamento de permanente revolucao contra a totalidade da 

existencia moderna, propondo a cultura de cornbate e a des 

truigao sem maiores preocupagOes com reconstruir os mun-

dos que destroi. Foi uma tendencia que ganhou forca e cre 

dibilidade na medida que a mentalidade dos anos 60 evo-

luiu e o clima politico atingiu seu apogeu. 

A visao afirmativa encontra nas artes expressao 

significativa. Coincidiu aproximadamente com o aparecimen 

to da pop-art no inicio da decada e significou 	eliminar 

as fronteiras entre a arte e as outras atividades humanas, 

tais como o entretenimento. comercializado, a 	tecnologia 

industrial, a moda, o "design" e a politica. Seu ideal era 

se abrir a grande variedade de materias e ideias que 
mundo moderno oferecia. Seu problema foi nao desenvolver 
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uma perspectiva critica do que estava acontecendo. 

Cada uma dessas tendencias toria sous roproson-

tantes no campo da arquitetura. Ji na decada de 1970, as 

consequencias da revolugao dos micro-computadores tinha 

se convertido em tema estrategico para os governos de to-

do o mundo. Na edificagao passou-se das torres de vidro 

que usavam energia intonsivamente.aos edificios "inteli- 

gentes" que controlavam automaticamente seu 	desempenho 

global. 

Nessa etapa de sua historia, o capitalismo tecno 

industrial estava estruturado sobre um gigantesco apare-

lho produtivo cuja operagao envolvia custos elevados. Pa-

ra ratea-los sem prejuizo do objetivo mai6r (o lucro), 

tornar-se-ia imperativa a existencia de um mercado dimen-

sionado em grande escala e propenso a aceitar os incessan 

tes langamentos de novos produtos e servigos. Atraves de-

le, habitos de consumo tambem homogeneos seriam implanta-

dos em paises muito diferentes quanto ao meio-ambiente,pa 

trimOnio cultural e configuragao socio-econOmica. Como o 

processo de difusao desses hibitos seria liderado pelos 

EUA, nao e de se surpreender que eles estivessem fortemen 

to calcados sobre o modelo americano, com seus automOveis, 

seus eletrodomesticos, seus produtos sinteticos, seus su-

permercados e "shopping-centers", suas torres envidraca-

das e, principalmente, com seu consumismo. 

0 dia 16 de outubro de 1973 assinala uma 	data 

historica. Primeiro, pela decisao dos paises 	produtores 

de petroleo de chamarem a si o poder sobre a fixagao dos 

precos do petroleo. Segundo, porque a OPEP decidiu majo- 
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rar naquele dia em 70% o preco do petroleo. Terceiro, 

embargo das exportagOes de petrOleo arabe para os paises 

comprometidos corn a politica isradlense, que aconteceu na 

epoca e teve curta duragao. A conjuncao desses tres acon-

tecimentos foi designada como a "crise do petroleo". Com 

o passar do tempo, tornou-se claro que a crise nao se li-

mitava a um simples acidente conjuntural, mas prenunciava 

o fim de um periodo na histOria da economia energetica, A 

partir de entio, a era da fartura de petrOleo entrava em 

declinio. 

Entre outros efeitos, a crise do petroleo veio 

acelerar os programas de construgao de centrais nucleares, 

sobretudo em alguns paises industrializados que produzem 

quase toda a sua eletricidade a partir de petroleo impor-

tado, como a Franca, a Alemanha Ocidental e o Japao. Mas 

a expansao dos programasnucleares tem pela frente serios 

fatores limitantes, pelos - iniimeros problemas tecnicos que 

yam acompanhando a construgao e funcionamento das cen-

trais nucleares (Chernobyl) e pela crescente oposigao de 

uma parcela da populagao a quern os promotores da energia 

nuclear afirmam pretender servir. 

A crise do petroleo marcaria a revisao dos prin-

cipais paradigmas vigentes dentro de um clima de recessao 

econOmica e de perplexidade perante a incapacidade de in-

cidir sobre a realidade ambiental e a desestruturagao po-

litica. 

0 pensamento emergente na decada de 70 	foi de 

questionamento e revisao, exeinplificado por F. Capra 	em 

0 tao da fisica 2  e o Ponto de Mutaga0 3;neste ultimo, Ca- 



222 

pra tenta mostrar clue a revolucao da fisica moderna pre- 

nuncia uma revolugao iminente em todas as ciencias e uma 

transformacgo de visgo de mundo e dos valores vigentes. 

Citando o "I Ching - Depois de uma epoca de decadencia 

chega o ponto de mutagdo", Capra argumenta que os movimen 

tos sociais dos anos 70 representavam uma nova cultura em 

ascensao, destinada a substituir as rigidas instituigOes 

e snag tecnologias obsoletas. E, de alguma maneira, repre 
sentava a sensagao coletiva do momento, de que mudangas 

importantes aconteceriam. A epoca da incerteza de Galbraith4  

estava comegando. 

6.1.1 - A arquitetura 

0 estudo da produgao arquitetonica mais recente 

com o objetivo de encontrar as condig8es e fenOmenos que 

permitam estabelecer sua relagao com as invoagaes tecno16 

gicas e com a forma em que se integram no projeto, faz-se 

dificil. Ante uma produgao meramente quantitativa, guiada 

quase que exclusivamente por uma economia de beneficios, 

perante a deformagao das conquistas do Movimento Moderno 

produzida, entre outros motivos, pelo Estilo Internacional, 

pode-se afirmar como o faz De Fusco 5 que, com excegao de 

alguns paises, uma historia que quisesse refletir realmen 

to os fatos seria a historia de uma atividade da qual,por 

uns e outros motivos, se tem eliminado a cultura arquite-

tonica. Esta Ultima, para sobreviver, assumiu como impres-

cindivel a luta contra as condigOes da epoca. Mas isso sid 

nificou contradigOes profundas, inclusive no relativo a 
relagao tecnologia-arquitetura. 
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Na tentativa de enfrentar a situagao descrita,os 

arquitetos tenderam a "diferengar" suas obras, esbogando 

propostas que se referem aos modelos do passado (histori- 

cismo) ou que antecipam solugoes futuras (construtivistas 

,e utopicos), introduzindo um "fator de estranhamento" (u- 

sando os termos de De Fusco) no contexto redundante da ci 

dade, o qual pode ser interpretado como uma atitude de 

rejeigao e critica da situagao, ou talvez como uma atitu- 

de de renovagao. As obras produzidas, entretanto, nao apre 

sentam caracteristicas unitarias que permitam uma inter-

pretagao de relagOes e usos, podendo ser um dos motivos 

dessa situagao o fato de serem experiencias individuais, 

setoriais, nao tendo atingido ainda a institucionalizagao 

a nivel social. Mas, apesar de sua formalizagao incomple-

te e, talvez, irrealizavel, a relagao que aqui se estuda 

parece possuir uma enorme forca potencial, vista a persis 

tencia de alguns de seus signos, embora sejam em estrutu-

ras dispares e heterogeneas. Percebe-se nao uma relagao 

linear e direta mas complexa, cheia de awes e reagOes, 

de aspectos subentendidos ou inexplorados, resultante das 

condigOes sociais, escalas de intervengao e possibilida-

des tecnolOgicas, da qual interessa a intencionalidade 

mais do que a fatibilidade. 

A configuragao do espago arquitetonico tendeu a 

ser mais representado que construido, a par maior enfase 

nas suas conotagaes simbolicas que em seus usos e fling -6es. 

Nao e arriscado afirmar que embora reconhecidas as con-

quistas da arte e da tecnica, a unidade total, a complexi 

dade necessaria para conceber e projetar um meio fisico 
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aceitavel estava longe de existir. 0 projeto .continuava a 

ser assumido com solugao de um problema em si mesmo, iso 

lado de seu contexto. 

Na historia do espaco arquitetanico a materiatem 

sido o principio de coerencia de sua prOpria realidade es-

pacial. Natureza dos materiais, leis de composicdo e teC-

nica construtiva suportam as bases operativas do fazer ar 

9uitetnicgi Mao foi se esquscendo, sob a influi nc.a 	de 
relagOes de produgao basicamente mecanicistas, que a mate 

ria sofre um processo de evolugao mais lento que o pensa-

mento. Assim, a hist:aria da espacialidade moderna experi-

mentou uma assimilagao rapida, nao das leis materials as 

que devia acomodar-se o espago arquitetOnico, mas daqueles 

fatores simbolicos que vinham caracteriza-lo como especi-

ficamente "moderno". Na maioria das edificagOes da epoca, 

a "modernidade" (na sua acepgao mais pejorativa), foi ca-

none, signo ou codigo da arquitetura, indice sensivel con 

vertido em simples "significante", enquanto o "significa-

do" da realidade espacial ficava no esquecimento
6

. 

0 desenvolvimento de "pensamento negativo" cum-

pria sua etapa histarica; esse processo de atomizagao ama 

durecia e propugnava "formalidades" claramente enfrenta-

das as simetrias neoclassicas, as disciplinadas ordena-

g6es ecleticas, aos pressupostos racionalistas,aosexpres 

sionismos organicos, as novas experiencias em torno dos 

materiais, as-sugestoes tecnologicas, a todo o longo per-

curso de hipateses formais nos quaffs tinha se sustentado 

o discurso arquitetEinico dos iiltimos tempos. E nesse dis- 
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curso de permanente fuga, a "estetica do fantdstico" to-

mou posicOes de aparente contestagao. 2 atraves desse ca-

pitulo da arquitetura do fantastic° que se assiste a uma 

especie de recuperacao nost:ilgica. As novas simbologias 

tecnolOgicas do grupo Archigram foram ilustragoes com uma 

ressonancia de tradigao, para Fernandez Alba 7 . 

Frente aos postulados do aformalismo surgiram ou 

tras tendencias com o proposito de recuperar todo um pro- 

grama de renovacio da forma arquitetonica. A resposta de- 

via centrar-se nos postulados do "signo natural", tao ca-

racteristico da tecnologia (e como fora exposto na es -Ceti 

ca de Bense 8 ) a forma arguitetOnica tentaria outros seto-

res: as padronizagOes programadas, o desenho de recursos 

tecnolOgicos, as utopias sistematicas, seriam aspectos ge 

neralizadores dessas correntes que chegavam para intervir 

na formalizagao do meio fisico. 

Neste panorama da segunda metade do seculo coe-

xistem, tambem, uma acentuada preocupagao por recuperar a 

aurea de objetos passados e a necessidade de fincar os 

pressupostos arguitetOnicos na tradigao. 0 esforgo por re 

cuperar as origens racionalistas, a busca de uma normati-

va classica, os gestos simbolicos dos projetos construti- 

vistas, a inclusao das formas vernaculas, o esforgo 	por 

acentuar o pop, a recuperagao das imagens fascistas 	dos 

grupos de tendencia, formam parte dessas correntes. A bus 

ca neohistoricista se inicia com o movimento "neo-liberty" 

na Italia e termina no grupo "Five Architects" em 	Nova 

Iorque; aparece em um periodo de cansago dos metodos 	de 

experimentagao por aproximagao cientifica, representados 
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pelos enfoques de desenho matemtico propostos por Alexan 

der nos anos 60, os modelos holisticos, exparimentais, de 

compreensao intuitiva, metodos quantitativos, de otimiza-

cao, modelos estruturalistas; metodos que podem ser enten 

didos como esforgos para salientar a necessidade de racio 

nalidade no processo de projeto. 

A construcio chegou a ser cada vez mais uma "ci- 

(tecnica) da engenharia, nao determinada por arqui 

tetos mas fomentada por tecnicos. Se combinamos o concei- 

t' to ce progresso corn a arquitetura, esta icleia se refere, 

sobretudo, ao potencial de progresso da construgao. 0 con 

traste aberto no seculo XIX entre a arte da arquitetura e 

a engenharla continuou vigente e determinou tambem a dis-

sociagao entre a tradigao da Modernidade e o POs-modernis 

mo. 0 ataque mais agudo que se fez contra o direito a uma 

nova arquitetura foi o que argumentou que um conhecimento 

constituido na precisao da construgao tecnica, nao podia 

regredir ao nivel da livre fantasia para a criagao arqui-

tetOnica, e que toda forma que nao se ajustasse a estrita 
necessidade construtiva nao era sena° uma arbitrariedade, 

um simples jogo infantil 9 . A tecnologia estava sendo usa-

da como fim e nao como meio, nao de maneira emblematica, 

exceto em algumas obras de especial qualidade. 

Ainda antes do final da decada, ficou claro que 

nenhuma sintese dial6tica, 0 muito menos arquitetOnica,es 

tava em operagao. 0 problema era profundo: o mundo da tec 

nologia que produzira a via expressa comegava a se decom-

por. 0 grande surto economic° que imperara duranteumquar 

to de seculo apos a Segunda Guerra Mundial estava chegan- 



227 

' do ao seu fim. A combinago de inflaci0 e eStagnaCa0 teC-

nologica, muito clara na construcao, associada a uma cri-

se energetica de carter mundial, em pleno aeserivolvimen-

to, estava fadada a cobrar seu tributo, embora ningiiem pu 

Besse prever, no inicio da decada de 70, a dimensao que 

ela terra. 

A visao das pessoas do mundo moderno e suas pos- 

sibilidades, passou a ser reformulaaa. Os horizonitt 	de 

expansao e o crescimento se contrairam bruscamente. Apos 

serem alimentadas durante decadas com energia "barata 

abundante", as sociedades modernas e seus produtos, inclu 

siVe a edificagao, teriam que aprender com rapidez 	como 

utilizar suas limitadas fortes de energia para . proteger 

seus recursos em declinio e para evitar que o mundo ruis-

se (teoricamente). Foi desse processo de pensamento e bus 

ca de solugOes, recem iniciado, que surgiu a arquitetura 

dos anos 70. Apareceu uma concepgab da arquitetura enten-

dida como arte social, com solicitagOes de mais politica 

e menos planejamentos. 0 esforco realizado pelo pensamen-

to arquitetanico durante esse period() continuou a dedicar 

se a contrarrestaros excessos do suprar.racionalismo da de 

cada anterior e a tentar esbogar um modelo espago-temporal 

que compatibilizasse racionalidade e intuigao. 

6.1.2 - 0 urbanismo 

Com freqdencia, o preco da modernidade crescente 

e em constante avanco, foi a destruigao nao apenas das 

instituigOes e ambientes "tradicionais" e pre-modernos", 

mas tambem de tudo o que ha de mais vital e belo no pro- 
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prio mundo moderno. Com  o use de novas e excitantes tecno 

logias, os grandes pianos de desenvolvimento do New Deal, 

prometaram um novo tempo de prosperidade para toda a popu 

lack. 0 mundo da via expressa (que para existir destrui-

ra parte importante da cidade de Nova Iorque,porexemplo), 

com seu meio ambiente densamente construido onde torres 

de vidro se multiplicavam, atingiu sua maxima expressao 

nos anos 60. 

Uma das tarefas cruciais dos criticos dessa epo-

ca foi enfrentar, justamente, o mundo da via expressa, ge 

rando visoes alternativas para a vida moderna, como, por 

exemplo, a vida cotidiana da rua urbana, tratada com per-

feicao por Jane Jacobs no seu livro Vida e morte das gran  

das cidades norteamericanas 10 . Ela trabalhou com - um g&ne-

ro importante da arte moderna, a montagem urbana, salien-

tando a vitalidade urbana, a diversidade e plenitude de 

um dos temas mais antigos da cultura moderna. Os arquite-

tos do Movimento Moderno do periodo posterior a Primeira 

Guerra Mundial, tinham-se voltado radicalmente contra a 

fantasia moderna, como ja foi . visto; a afirmacao de Le 

Corbusier "precisamos matar a rua" foi fielmente concreti 

zada, liderando a grande onda de reconstrucao e retomada 

do desenvolvimento iniciada apos a Segunda Guerra Mundial. 

Durante vinte anos as ruas foram, na melhor das hipOteses, 

abandonadas e, com freqtiencia, ativamente destruidas. 0 

dinheiro e a energia foram canalizados para as novas au-

to-estradas e para o vasto sistema de parques industriais, 

"Shopping-centers" e cidades dormitorios que as rodovias 
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inauguraram. Nesse contexto, o radicalismo e a originali-

dade da obra de Jacobs sac) evidentes. Mas sua visa° buco-

lica estava destinada a ser um sonho, ja que nao incorpo-

rava a violencia e pobreza clue caracterizaram as ruas da 

•grande maioria das cidades americanas. 

•No anon 70 desenvolveram-se, de um lado, 	uma 

busca da recuperacao historica da cidade e seusmodelos ar 

quitetonicos e, de outro, a introducao de uma variavel 

mais ampla que impedisse a destruicao do meio ambiente, 

tentando abordar o projeto desde enfoques mais globais co 

mo o ecologic°, por exemplo. 

6.2 - TRFS OBRAS PARADIGMATICAS DAS DECADAS DE 50 E 60 

Tres obras arquitetanicas consideradas paradigms 

ticas por criticos e historiadores - a Unidade de Habita-

cao de Marselha de Le Corbusier; os LaboratOrios Richards 

de Philadelphia de Kahn e a Faculdade de HistOria de Cam-

bridge de Stirling - sera° objeto de analise visando esta 

belecer suas relacaes com a tecnologia. 

6.2.1 - A Unidade de Habitagao de Marselha (1952-4) 

Como afirma De Fusco 11 , a Unidade de Rabitagao de 

emblematica de toda a obra de Le Corbusier e com ela de 

quase toda a problematica do Movimento Moderno. 

E um enorme edificio(fig. 6.1), com partes alta 

mente especializada.s, que leva a pratica o ideal da habi-
tacac coletiva e autossuficiente dos reformistasutOpicos. 

A titulo de argumentacao, analisaremos a estrutura de su- 
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porte principal.O grande esqueleto de concreto armado ma-

terializa uma das duas familias morfolOgicas adotadas por 

Le Corbusier: a do tracado ortogonal, de inspiracao clas-

sica, cartesiana, configurada em base aos tracados regula 

. dores. A outra familia e caracterizada pelas formas livres 

ou derivadas da experiencia da pintura e a escultura pu-

rista, pertencem as formas plasticas dos "pilotis" do so-

lo artificial e das instalagoes a nivel da cobertura. Se 

considerarmos em conjunto esses elementos da estrutura, 

observa-se que coexistem nelas as duas familias morfolOgi 

cas mencionadas. Esta coexistencia, assim como a passagem 

brusca dos fatores descontinuos ou reduziveis para unida-

.des discretas (a reticula ortogonal) aos continuos e nao 

descomponiveis (as formas livres) constituem, talvez, um 

dos aspectos mais marcantes do use emblematic° da tecnolo 

gia, neste caso. 

Falando da estrutura, deve ser lembrado que a evo 

lucao da relacao entre os elementos portantes e os supor-

tados caracteriza todo o desenvolvimento do Movimento Mo-

derno. A estrutura esqueleto se exibe no seculo XIX; adap 

to-se ao gosto figurativo no "Art Nouveau; acusa-se fran-

camente no prorracionalismo, ate que o racionalismo a, ab-

sorve no seu programa da espacos dinamicos, onde talvez sir 

va para configurar imagens leves, confiados a estereome-

tria pura dos volumes e a bidimensionabilidade nitida dos 
pianos (cantos transparentes de Gropius e fachadas livres 

de Le Corbusier). Iste parece apontar que o racionalismo 

tinha se apropriado de uma tecnologia e que, portanto, ja 

nao tinha necessidade de exibi-la. Passa de discurso, de 
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Plan du toll-terrasse 

Vista da cobertura 
(maquete) 

Figura 6.1 - Unidade de habitacao de Marselha (1952-54) 
Le Corbusier 
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ideario a emblema representativo dos valores desse idea- 

rio que estrutura a proposta arquitetOnica. Precisamente 

na Unidade de Habitagao, a estrutura inclepenaente adqUit't 

significado definido e cariter expressivo prOprio, fica 

oculta, a excegao dos "pilotis" e do "sol artificial". 

Forma uma malha de conformaggo e ordenamento mas subjacen 

• te, escondida por tris de uma super-estrutura que se apoia 

nela, as das "loggias brise-soleil". Assim, o marco et€1q1 

tural do edificio de Marseiha, em cuja malha estao inseri 

das as celulas e cujos lados suportam as series de terra- 

cos e de quebra-sol,assume o duplo significado do termo 

estrutural: o arquitetOnico - construtivo, como elemento 

portante do edificio, e o estruturalista no sentido mais 

amplo, ou seja, o de sistema subjacente, de organizagao 

oculta mas indispensavel para a estruturagao e para a vi-

da mesma de um organismo, mostrando integragao do projeto 

com a tecnologia, do ideario com a pratica. 

Ideoloqia (habitagao coletiva e autosuficiente), 

morfologia (tracado ortogonal e formas livres) e suas re-

lagOes (fatores continuos e descontinuos), significado de 

finido e carater expressivo prOprio da estrutura parcial-

mente oculta, use correto de materiais de construgao (em 

visita recente ao predio tive ocasiao de verificar o esta 

do de perfeita conservagao em que se encontra) , procura da 

articulagao de cada parte da obra na escala de uma dimen-

sao maior que a do edificio, em uma nova dimensao que ten 

de a converter-se em urbanismo, sao aspectos que fazem de-

la uma obra emblematica tecnologicamente mas tambem dos 
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valores e principios que estruturam um projeto como res-

posta a um ideario e, neste caso, a uma vanguarda, de ma-

neira excepcionalmente acabada e original. 

"Concebida antes da guerra e construida 

imediatamente depois, inicia a fasemais 

recente da historia da arquitetura con-

temporanea, concluindo o ciclo de ten-

dencia racionalista e abrindo o da pod- 

tica das grandesdimensOes, da arquitetu 

ra da cultura de massas". 2 

6.2.2 - Os LaboratOrios Richards de Philadelphia (1957/61) 

Os Laboratorios Richards (fig. 6.2), construidos 
• 

por Louis Kahn, na Philadelphia, apresentam conformagao 

i .nspirada na ideia da diferenciagao de espagos "servidos" 

e espagos "serventes". Os quatro blocos iniciais respon-

dem a ideia mencionada e a intengao de diferengar ao maxi 
mb cada elemento da construgao. 

0 bloco que ocupa o lugar central, é um nucleo 

que contem escadas, elevadores, servidos e locais para a 

criacao de cobaias; a este niicleo seanexam tres laborat6 - 

rios de forma quadrada. Cada laboratorio nao se insere di 

retamente no nficleo central mas atraves de um corredor 

que serve para diferengar os quatro volumes, que se tornam 

assim autOnomos, cada um com uma escada propria de servi-

c0, contidas em torres cegas de concreto revestidas com 

tijolos. Em torres analogas dispOem-se as instalagOes pa-

ra a saida do ar viciado; torres do mesmo tipo contem os 

os sistemas para a entrada de ar puro. Alem de sua fungao, 



234 

essas torres desempenham um dos principais papeis na con- 

formagao do edificio. Cada uma delas fica totalmente fora 

do piano de fachadas. 2 interesante apontar que na fase 

do projeto, as torres deviam servir tambem como elemento 

de suporte das lajes, mas por razOes compositivasqueacen 

tuam a diferenciacao dos elementos de projeto, Kahn dis- 

pEle suportes de concretos em dupla T aos doffs tercos 	de 

cada lado, de forma que as quinas resultantes ficam 	li- 

vres de apoio vertical. 

A estrutura das lajes, constituida de elementos 

reticulares e oca para alojar melhor as instalagoes hori-

zontais, como observa Scully 13 : 

u 	exerceu uma influencia benefica so 

bre a pesquisa tecnica relativa a indus 
tria de prefabricagao em concreto e cons 

tituiu um precedente exemplar para to-

das as fases que se realizam entre a fa 

bricagao e a montagem na obra". 

Na volumetria geral da obra se passa da opacida-

de maxima do nficleo central e das torres anexadas, tambem 

cegas, ao vazio maximo das quinas dos blocos-laboratOrios, 

que, alem de mostrar sua tranparencia vitrea no piano da 

fachada, pOem de manifesto o sistema construtivo, o dese-

nho das viguetas e dos vazios (Uso ornamental da estrutu-

ra). 

Os laboratorios Richards, apesar de serem ricos 

em solucOes e cuidados na sua elaboragao, parecem nao ter 

resistido a prova de seu use em relagao a principal inten 
gao e do significado fundamental do edificio, ou seja, a 



Figura 6.2 - Laboratorios Richards, Universidade 
de Pennsylvania, USA. (1957-61) 
L. Kahn 
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Fonte: 12 



236 

maxima autonomia funcional e figurativa de cada uma 	de 

suas partes, a busca de uma caracterizacao espacial para 

cada um de seus ambientes e para cada uma de suas configu 

raga- es volumetricas.Aatividade cotidiana fundiu e confun-

,diu a maioria das partes que aspiravam a uma integragao, 

mas baseada na evidencia e na autosuficiencia de cada sid 

no-ambionto o cada signo-olomonto 14
. 

Do ponto de vista energetico representa uma si-

tuagao limite do uso compositivo das instalacOes e da ener 

gia exposta. 

Os Laboratorios Richards, onde a implantacao tem 

um,maximo de enfase e as torres de servicos aparecem como 

um elemento formal que domina a composicao do edificio, 

sao erroneas do ponto de vista energetic°, merecendo re-

servas o emprego enfatizado das instalacOes voltadas para 

fora do edificio.' Talvez este tipo de afirmagao tenha pon 

to de contato com a inexistente te.ntativa de relacionar o 

problema da eficiencia tecnoleigica com o problema esteti-

co, enquanto qualificacao das formas visuals de conducao, 

tratamento, gasto e conservacao de energia e dos fluidos 

no valor do resultado arquitetonico. 15 

Esta obra, de carater paradigmatic° do ponto de 

vista formal e compositivo, parece nao corresponder a ca-

tegoria da emblematica, particularmente no que se refere 

ao uso da tecnologia, pois nao a incorpora ao projeto co-

mo um de seus geradores, como parte do discurso ideolOgi-

co da forma e, quando o faz - atraves das torres de servi 

c0 - cria urn problema energetic°. Reconhecida como a obra 

mestre de Kahn, da lu.gar a criagao de um tipo original de 
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edificio, de agregacdo simetrica e instalaceies voltadasca 

ra fora, e inicia o chamado "jogo compositivo das instala 

gOes H . 

6,2,3 - A Faculdade de Historia de Cambridge i1964-8) 

Esta obra, assim como os LaboratOrios Richards, 

de Kahn, manifesta a intencao de identificar os volumes e 

os espacos como conjuntos de entidades atiOnomas. A dife- 

renga entre ambos e que no edificio de Kahn o jogo de ane 

xagoes de entidades autonomas adquire uma evidencia (e ex 

posigao) maxima, enquanto que no edificio de Stirling 

menos evidente de diferengar e caracterizar cada uma das 

partes de conglomerado. Isso se deve nao so ao esquema di 

ferente de distribuigao e de fungao, mas tambem a inten-

gao de "refundir" os ambientes-signos uma vez individuali 

zados, bem como ao programa de faze-los convergir e gravi 

tar em torno de um "macro'signo", a sala de leitura da bi-

blioteca16  (fig. 6.3). 

A cobertura inclinada - sem diivida o elemento 

mais caracteristico da obra -.que, do ponto de vista plas 

tico, produz a impressao de equilibria pelo efeito de su-

porte e de estabilidade produzido pelo bloco em L, e tam-

bem destacavel do ponto de vista tecnico. Sua estrutura 

principal e formada por treligas de ago que a segmentam 

em sentido longitudinal, enquanto a uniao transversal se 

confia a uma estrutura secundaria que suporta tambem os 

perfis 	do envidracado. No interior do volume formado 

por esses elementos metalicos lineares, encontram-se 	as 

instalagOes de calefagao, ventilagao e iluminagao que se 
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adaptam automaticamente as condigOes exteriores para man-

ter uma temperatura constante. 

A diferenga do uso da tecnologia e marcante e es 

to explicitada pelo prOprio Stirling quando diz: 

Habitualmente tratamos de conser-

var a forma especifica de um local 

evitamos distorce-la para adata-la a um 

modulo estrutural ou a uma forma geral 

preconcebida.:." 17  

A tecnologia é, neste caso, agente ativador do 

projeto, nao procedimento de concretizacao do projeto; 

nao e colocada em situacao de dependencia mas incorporada 

•o processo de criagao da forma, transformando-se em em-

blematica tecnolOgica de seu discurso ideologic°. 

A obra em questa° tambem representa um paradigma 

daquela fusao entre o passado e o futuro atraves do uso 

da tecnologia: embora o edificio Perega nas fotografias 

como fechado. por uma membrana continua, uniformemente ten 

sa, fruto de uma tecnologia avangadissima, na realidade o 

tratamento das superficis envidragadas faz pensar em um 

enorme invernadeiro vitoriano 18 , na tradigao arquitetOni-

ca ou dos engenheiros do seculo XIX ingles, ou, pelo con-

trario, em imagens extraidas da engenharia espacial
19, pre 

cursoras de uma avancada civilizacao tecnolOgica. Parece-

me que a Faculdade de HistOria se refere a ambos os uni-

versos de imagens e deve justamente a essa caracteristica, 

sua condigao de emblematica de um determinado momento his 

torico. 
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Figura 6.3 - Faculdade de Hist:Or - la em Cambridge (1964-68) 
J. Stirling. 

Fonte: 12 
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6.3 - 0 CONSTRUTIVISMO OCIDENTAL 

A corrente de que nos ocuparemos, surgida 	tam- 

bem entre as decadas de 1940 e 1960, propae projetos 	a 

nivel intermediario entre a arquitetura e o urbanismo,pe 

lo que se falaria em macroestrutura, da grande escala,do 

desenho urbano. Coincide,sociologicamente, como ji foi 

i visto, com a reconstrugao pos-belica, com o 	nicio 	da 

producao massiva e, vinculada ao desenvolvimento da ati-

vidade terciaria que fez crescer a metrOpole moderna, 

fruto da cultura de massas. Questiona a ideologia do Mo-

vimento Moderno e muitas das ideologias politicas e es-

quece do elemento arquitetOnico a escala tradicional em 

beneficio do dado tecnolOgico e a apelagao de novos sim-

bolos. 

A tradicao ocidental do construtivismo conduz a 

um novo conceito: pensar analiticamente em elementos in-

dividuais e aplica-los segundo as possibilidades do mate 

rial. Um conhecimento que os arquitetos do Gotico já ti-

nham levado a pratica na estrutura independente. 
As figuras mais destacadas do pensamento tecnolo 

gico a nivel de projeto foram Konrad Wachsmann e R. Buck 

minter Fuller. d primeiro nome aparece junto com o de 

Gropius nas pesquisas sobre normalizacao e composigao de 

,elementos pre-fabricados, dedicou-se posteriormente ao 

campo das grandes estruturas baseadas em dois elementos 

basicos: a barra e o no. 0 problema foi enfocado por 

ele de maneira puramente aditiva, similar ao processo 

dos racionalistas do periodo da entreguerras, mas bastan 

to mais pobre desde que meramente tecnologico. 
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A contribuicao de R.B.Fuller foi mais complexa e 

radical. Em 1927 ja tinha realizado uma "maquina para ha 

bitar" denominada "Dymaxion house (fig. 6.4)(dinamismo + 

maximo de eficacia) que constitui em seu conceito e tal-

vez em sua forma, o protetipo a escala de edificio de 

muitas das macroestruturas. Depois de estudar alguns pre-

fabricados da habitagao, o bloco de servicos, a cozinha 

e outras inovacaes tecnolegicas, realiza em 1946 a casa 

"Wichita" (fig. 6.5) e, utilizando as linhas de montagem 

da industria aeronautica, elabora no pes-guerra as cupu 

las geodesicas. Analisando a representacao cartografica 

da terra e a estrutura dos minerais constituida por te-

traedros, e observando que a ciipula é a forma que conse-

gue o maxim° de espaco com o minimo de superficie de en-

volvente, construiu-as com uma reticula que se dispee em 

uma malha tetraedrica. Seus empregos tem sido multiplos, 

desde a cobertura de varios espacos pfiblicos ao pavilhao 

dos EUA na Expo de Montreal (fig. 6.6),desde alojamentos 

para as bases articas da Marinha Militar ate o projeto 

de cobrir todo Manhattan, passando com esse projeto a for 

mar parte do grupo que opera no campo das macroestrutu-

ras, embora sua prolongada atividade de busca o transfor 

me no maior precursor da utopia tecnolegica contempora-

'nea. 

Ao lado desses arquitetos "tecnologos" surge a 

figura de Frei Otto, mais jovem, autor de coberturas de 

membrada traccionada (as mais conhecidas sao as que apa-

recem no Exposicao de Montreal (fig. 6.7) e no conjunto 

Olimpico de Munique (fig. 6.8) ) e um dos pesquisadores 
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Figura 6.4 - Casa Dymaxion, R.B.Fuller (1927) 
	

Fonte: 22 

Figuras 6.5 e 6.6 - 2 casa Wichita, R.B.Fuller (1946) 	Fonte: 22 

Figura 6.7 - Pavilhao alemao na Figura 6.8 - Estadio olimpico de 
Esposicao Internacional de 
	Muniqup (1968-72). F. Otto e 

Montreal (1967). F.Otto e 	G. Behmsch 	 Fonte : 22 

R.Gutbrod 	Fonte : 22 
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mais promissores neste setor a nivel internacional. 

A influencia desta tendencia alcanga a 	arquite- 

tos como J. Kahn e se manifesta na composigao utopica das 

lajes da Art Gallery da Universidade de Yale, uma estrutu 

• ra tridimensional de concreto, constituida por elementos 

leves em•forma de tetraedro. Na mesma linhamorfolOgica se 

inspira em todas suas partes a torre para o novo centro de 

Philadelphia (fig. 6.9), um edificio que com seu contexto 

passa a ser um dos primeiros exemplos da poetica macroes-

trutural (1956). 

Ja Tange, depois de uma serie de edificios na lin 

gtistica de Le Corbusier, introduz-se no terra das grandes 

dimensoes com um projeto com os estudantes do MIT,em 1959, 

que previa a expansao de Boston sobre a baia com um  nu-

cleo residencial de 25.000 habitantes. Em 1960 Tange 

seu grupo elaboram o piano de Tokio, que tentava configu-

rar estruturas tao variadas como as transformagOes sOcio-

econOmicas, utilizando as possibilidades mais 	avancadas 

da tecnologia, com inspiragoes ambientais e uma tentativa 

simbolico-semantica 20 . Tange tambem aproveita o modelo-

imagem no seu pavilhao da Exposigao Mundial de Osaka em 

1970. Somente a ciipula geodesica de Buckmiste Ftller 	da 

Exposigao Mundial de Montreal de 1967 (fig. 6.10) teve um 

'efeito de imagem parecido e determinaram as ideias da ar-

quitetura de maneira marcante. 

Jona Frieman, com seus projetos para as 	cidades 

do futuro (fig. 6.11),demonstra o significado 	universal 

da trama espacial. Ai a tecnologia se precipita e conduz 

a uma inovagao ao preco de todo o existente. A fe no pro- 
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Figura 6.9 - Torre em base de tetra-
edros (1957). Arq. Louis Kahn e Anne 
Tyng. 

Fonte: 1? 

Figura 6.10 - Exposicao Universal de Montreal (1967) 
B.Busckminster Fuller, Pavilhao dos EUA 
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Fonte: 14 
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Estrutura de 
cidade espa-
cial com ha-
bitacoes in- 
dividuals 
(1959) 

Cidade espacial como ponte 

Figura 6.11 - Cidades espaciais. Y. Friedman. 

Fc.,nte: 22 



Figura 6.12 - Salao multiplo, exposicao 
de Mammheim (1975) , com K. Mutschler 
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Fonte : 22 
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gresso se transforma em ideologia, com o reconhecimento 

de um construir que antes tinha ficado como 	atividade 

marginal, logra-se o rompimento da representagao arquite 

tonica de forma quase imediata. Mais do que nunca o use 

da tecnologia e simbolico e nao emblematic° e esta pro- 

fundamente dissociado da arquitetura. 

Os "edificios" de Frei Otto, ou seja, o pavilhao 

de baile em Colonia, a barraca de Montreal e o pavilhao 

de Mannheim (fig. 6.12) representam construcoes sem his-

tOria e sem carga representativa. As bolhas ci.nza do pa-

vilhao de Mannheim nao tem igual em sua tipologia. Todas 

suas formas individuais sao carentes de exemplos. Sua 

linguagem nao encontra ponto de.apoio em uma linguagem 

de convencOes representativas. Somente representam novi-

dade completa. Esta caracteristica de carencia de um 

pressuposto e tao grande que levou a que se questionasse 

o conceito de arquitetura 21 . 

Entretanto, a unidimensionalidade das 	solucoes 

construtivas, sua total insistencia em um principio este 

tico, nao respondiam as necessidades da epoca de uma car 

ga semantica. Ainda que o calculo de uma cupula geodesi-

ca pudesse parecer misterioso para um leigo, sua signifi 

cacao se reduzia unidimensionalmente a sua capacidade de 

'demonstracao construtiva. 0 milagre da tecnologia era a 

Unica garantia da estetica que se revelava imediatamente 

ao decifrar a construcao. 
■ 

Mas.tambem o construtivismo criou seu mundo de 

desejos e ficcoes. A descoberta de novas possibilidades 

tecnicas fez surgir a necessidade de aceder a fatalidade 
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e reconstruir o mundo inteiro. A relagao imediata entre 

construgao e utopia (nao tecnologia-arguitetura l neste ca 

so), se explica pelo desejo de universalizar as inven-

goes tecnologicas dos construtores e substituir a super- 

ficie cultural historicamente formada, pot uma 	segunda 

cultura de reticulas espaciais, dutos e capsulas, 	das 

construgOes em forma de mastros tensos. A crenga no Pro- 

gresso era crenga na construgao; o futuro era construcao 

e a arquitetura era construgao, assim como a utopia ti- 

nha se transformado em construgao de engenharia 22 . 

Wachsmann e Otto foram inventores de estruturas 

tecnicas, suas obras concretizaram ideias construtivas. 

Pesquisas tecnico-cientificas eram previas a suas reali- 

, 

	

	zagOes. E somente o emblematic° estava ausente,a rela- 

gao inexistia. 

6.3.1 - As utopias 

Ja as utopias de Archigram foram mais ricas que 

as de Wachsmann e Ffiller. 0 grupo fazia aparecer num cena 

rio multifacetado que incluia todas as ocorrencias e re-

sultados do construtivismo. Seus projetos estavam prOxi 

mos da poesia narrativa do 'Dos-modern°, sem se-lo, ja 

que, enquanto se mantinha em alta a tecnica, a vontade de 

'autofundamentagao da Modernidade nao tinha sido abandona 

da. Um olhar atento as utopias de dutos e capsulas de 

Archigram revela que tambem aqui a forga imaginativa-cons 

trutiva esta relacionada unidimensionalmente com o tecni 

camente possivel. Mas, de outro lado, Archigram refine 

sincreticamente todas as novidades construtivaseprojeta 
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um mundo de capsulas, dutos e entrancados. 0 mundo tec- 

nico-construtivo da Modernidade se converte em poftica, 

transformando-se em um novo mito. Nao e o construtivismo 

o fascinante mais a criagao de um entorno nunca visto. 

Para De Fusco 23 a atividade do grupo "Archigram" 

seguiu os postulados das grandes dimensaes, mas ofereceu 

uma visa() mais atual, Sua referenda a utopia deve-se a 

que ela demonstrou a mais viva atualidade e historicida- 

de ao transferir a nosso campo os gosto figurativos do 

momento, desde o Pop Art at a arte programada e outras 

tantas manifestagOes da vanguarda a esse clima tipicamen 

te, ingles que revolucionou os costumes, a moda e a 

ca jovem. Um dos enunciados programiticos do grupo 	foi 

que sews membros estavam a procura de uma ideia, de uma 

nova linguagem, de algo que pudesse se alinhar ao lado 

das capsulas espaciais, dos computadores e dos 	envases 

sem retorno da era eletrOnico-atomica; situam os proje-

tos de Archigram na linha de ciencia-ficgao, mas tambem 

no mundo real atraves das celulas para habitar ao modo 

de capsulas espaciais de Warren Chalk. Outros enunciados 

programaticos do grupo se referem ao futurismo. Assim, a 

a necessidade de reintroduzir o conceito do efemero na 

arquitetura e no urbanismo (ja apresentado no Crystal Pa 

'lace) na sua obra mais comprometida - o projetoda "Plug-

in-City", de 1964, de P. Cook, onde se preve a 	duragao 

de -bras anos para os banheiros, de quinze para as unida-

des de habitagao, de vinte para o estacionamento dos au-

tomCveis e de quarenta para toda a estrutura da cidade - 

relacionou-se com efemero e o consumivel prOprio do Ma- 
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nifesto de Sant'Elia e 'tambem com a producao industrial 

de bens de consumo. Tambem foi de cariter futurista 

conceito de movimento literalmente entendido, que se con 

cretizana "Walking City" de R. Herron, megaestrutura ca-

paz de deslocar-se mediante patas articuladas e telesco-

picas (fig. 6.13). 

Paralelamente a esses aspectos mais tecnicos, os 

arquitetos de Archigram programaram a busca estetica por 

si mesma, constituindo-se na tentativa mais chamativa pa 

ra introduzir no campo arquitetOnico e urbanistico a cul 

tura dos "mass-media". Procuraram comunicar, desde um ce 

nirio urbano, um reflexo da ideologia moderna do momento, 

do consumo, do tempo livre, ou seja, ressemantizar a ar-

quitetura e o urbanismo ao nivel da cultura de massa, sen 

do sua obra a materializacao mais recente da id6ia da ar 

quitetura como arte figurativa 24 . 0 use feito da tecnolo 

gia esti mais proximo dosimbOlico que do emblematic°. 

Alias, enfaticamente simbOlico por ser uma producao que 

nao se concretiza, que esti inspirada em uma boa dose de 

humor, na maquinolatria contemporanea, que apresentava 

projetos lucidos e irOnicos, onde tudo era possivel pe-

rante as possibilidades tecnolOgicas.Como composicao fun 

damental da organizacao e a instabilidade do marco urba-

,no como origem da paisagem,o movimento se organiza na 

"collage" da nova civilizacao urbana... Archigam aceita 

sem condicOes o compromisso com o ambiente da producao, 

do consumo, da "mass-media" mas se manifesta mais ao ni-

vel de imagem que de organizacio e de sistema 25 . 
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Figura 6.13 - Projetos do Grupo Archigram 

Fonte: 23 
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6.3.2 - Os questionamentos 

Entretanto, em meados de 1960 ja se questionavam 

as visiies promissoras de uma arquitetura proveniente do 

espirito da tecnica e da geometria, e se admitia a abso-

lescencia do avanco alcangado em todos os campos da cons 

trugao e da forma. Quando, em 1966, apareceu em Nova Ior 

que o livro de Robert Venturi Complexidade e contradig'Ao  

em arquitetura 26 , havia chegado o momento da revisk. 

Venturi argumentava que a arquitetura nao era,em 

primeiro lugar, construgao mas um meio de comunicagao. 

Por que deveria ser importante para os habitantes de um 

edlficio ou de uma cidade que uma obra mostrasse em si 

mesma como tinha sido realizada construtivamente? Por que 

a fachada nao devia mostrar outro aspecto que a explica-

gao logica da estrutura construtiva? Nao haveria outras 

coisas que a obra pudesse expressar? Por que devia estar 

interessado o leigo em ser colocaao em situagao de admi-

rar a "sinceridade" e a logica da construgao"? Nao havia 

se imposto de forma absoluta o proprio interesse dos ar-

quitetos, o que impunha a todos os homens uma programa- 

- tica de arquitetos como mensageiros da.salvagao 27  ? Quan 

do Venturi afirmou, em forma consequente com essa argu-

mentagao, que uma construgao devia ser um abrigo com 

signos e simbolos na fachada, ao mesmo tempo esclareceu 

que Codas as construgOes admiraveis careciam de impor-

tancia. Com  isto punha-se em diavida o processo de auto-

fundamentagao da Modernidade. Pelo menos o questionamen 

to de Venturi ameagava a Modernidade ao fazer o contra-

rio de retornar as fOrmas, aos corpos elementais da geo 
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metria. 

Assimilar-se novamente ao entorno histOrico, nao 

ataca- lo mais era - de VnlAs mAui;*As - A §91icitAcc 
mais freq8ente dos illtimos anos da decada de 1960. A pro 

• tecao dada aos monumentos ajudou a duvidar do programa 

de modernidade - renovagao do entorno construido desde 

suas bases. Se o existente devia ser, de alguma maneira 

respeitado pela nova arluitetura r  a nova constr9ao de- 

via relacionar-se com a cidade antiga e incorporar ele-

mentos do dado historicamente. Tal programa so podia ter 

axito porque os conteiidos significativos dos anos 20 fo-

ram esquecidos ou se corromperam na medida que a moderni 

dade se difundia. Tao logo "as formas puras sob a luzllse 

transformavam em simples possuidores de fungOes que se 

multiplicavam na cidade, adoptou-se uma conformidade mu-

da. A critica a arquitetura moderna nao foi dirigida con 
tra a norma estabelecida no grande comego, mas contra sua 

deturpagao atraves da historia. 

6.3.3 - A decada de 70 

Para a nova valoragao da construgao da decada de 

1970, nao foi decisiva a popular declaragao partidaria 

em favor ou contra do "historicismo"; o decisivo foi a 

medida em que a arquitetura nao obedecia a "nao sujeicao 
ao objeto", ou seja, ao grau em que era novamente "repre 

sentativa". Tentava - se sair do simples e estreito signi-

ficado de cbnstruir tecnologicamente (tecnica arquitetO- 

nica), assim como da falta de conteildo do 	Racionalismo 

objetivo (Funcionalismo). A frase,de uma nova arte 	de 
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construir, dizia nao entender a arquitetura somente como 

uma consequencia de determinagOes construtivas de apro- 

veitamento de recursos, mas - e por sobre isso - trans- 

mitir gignificativamente conteudos por meio da arquitetu 
ra e deixar aparecer esses conteiidos como alegorias; ou 

seja, nao comprovar unicamente o que o homem necessita 

mas expressar tambem o que ele deseja. 0 velho conceito 

"arte da construgao" queria dizer, nesse momento, elevar 

a arquitetura par sobre seu valor de use a uma formagao 

ficticia, que nao se dirigisse a abstragao vazia . mas que 

alcangasse sentido em forma descritiva, atraves de seu 

funcionamento. A alegoria era, assim, o ficticio: arqui-

tetura nao so como fungao mas tambem como ficcao 28 . Esta 

va-se, novamente, a procura do emblema, do restabeleci-
mento de uma relagao clara e significativa entre arquite 

tura e tecnologia. 

A determinagao unidimensional da forma por quali 

dades construtivas, foi contestada pela demanda de uma 

complexidade dos estados significativos. Arquitetos como 

Lucien Kroll, Frank Gerhy e Ralph Enskine trouxeram um 

material ficticio para a arquitetura: Kroll com a repre-

sentagao do improvisado e a reuniao fragmentdria e Gehry 

com a representagao do nao-perfeito. Eles alcangaramefei 

to artistico nao atraves de recriagao do histarico, mas 

pela interpretacao - rica em significagao e demonstrati-

va de seu conteudo - de seus temas como um "modernd'voca 

buldrio formal. 

A construgao ji nao acontecia por si mesma; per-

dia a unidimensionalidade de seu fazer demonstrativo. 
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que a construgao podia produzir tecnicamente era pressu-

posto para chegar a uma descricao simbolica. Nao a indi-

cacao previa de como, mas o manejo alegre do conhecido 

distingue ao construtivismo dessa epoca. 

Em alguns aspectos se assemelha ao Construtivis-

mo Russo (fig. 6.14) que aplicava os elementos tecnicos 

como citas simbOlicas do mundo da maquina; isso ;a era 

uma estetizagao. Entretanto Gehry, Coop Himmelblau, Hans 

-Ruecker Co, entre outros, ampliaram o espago de possibi 

lidades significativas a todos os campos da vida; nao 

conduziram a maquina mas aproveitaram a analise constru 
tivista para representar a dificil realizaggo da totalida 

de, o duvidoso da harmonia, a dureza da realidade cons-

truida, a dinamica do absurdo mas tambem do significado 

de cada edificio. 0 objetivo se transforma, a construgao 

o material de uma representagao ficticia, nao o conteii 

do em si mesma. As arquiteturas de Gehry e Coop Himmel-

blau estabeleceram uma relagao com a "arte de construir"; 

elas dizem mais do que a construgao pode dizer "per se". 

Elas nao incluem o vocabulario semantico de posturas his 

torizantes mas desenvolvem as formas de representagaodos 

meios construtivos e dos novos materiais. Continua a pro 
cura do emblema. De outro lado, tomam parte na Posmoder-

nidade na medida que ;a nao se apegam ao processo de abs 
tragao dominante, mas objetualizam a arquitetura plasti-

ca e simbolicamente, desenvolvem em terra que ultrapassa 

a geometria e a construgao puras. 

Ainda nas obras de F. Gehry e do Grupo Coop.Him-

melblau (fig. 6.15) nota-se o esforgo por manter o con- 
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Club dos Motoristas de Donde (1927-8). Arq, K,Melnikov (Maquete) 

Harmonie Trassingen. Arq.R.Docker 

Catedral de aco (projeto 
1931) Arq. A. Sartoris 

Figura 6.14 - Obras do construtivismo russo 

Fonte: 9 



257 

trole da forma proveniente da temdtica, sem poder em to- 

das as ocasioes evitar o forcaao gesto criativo COM cuja 
ajuda chega-se, no entanto, a qualidade expressiva de ma 

terial, de por si nao existente nele. Na mesma medida em 

• que os pavilhOes industriais de Rogers podem ser impres-

sionante's, sua capacidade expressiva provem de sua exage 

rada maneiaticA cciilikp (fig, 6,16), 

6.3.4 - 0 Centro Pompidou 

I 0 Centro Pompidou (fig. 6.16) e consiaeralo por 

De Fusco como o edifico mais emblemdtico de sua epoca ao 

concretizar o conceito de arquitetura como "mass-medium"; 

coincidindo can Trabucco 29 que o considera um edificio en-

cravado na tradicao arquitetOnica do melhor cunho, onde 

em cada uma de suas instancias historicas em que o homem 

reconheceu uma visao de mundo ordenado atraves de uma Oti 

ca particular, nao duvidou em represents-la emblematica-

mente, atraves nao so da arquitetura mas de todas as tes 

temunhas historicas; significa um gesto metafOrico de 

acentuagao dos valores expressivos da tecnologia,algo as 

sim como dizer: e aqui o emblema possivel do ponto ao 

qual chegamos. Que nao e necessariamente o ponto de re-

presentagdo mais adequado para uma suposicao mais razod- 

' vel, dentro do mundo da producao tecnologica. Como nao o 

e. 
Engenharia desnecessaria, errada e ilogica para 

Corona Martinez 30 , o Centro Pompidou é para Maisonave 31 

um bom exemplo de uma arquitetura na qual alguns tenta-

ram ver o progresso da tecnologia, mas seus autores foram 
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alem porque realizaram uma experiencia revolucionaria que 

nao esgotou o problema da tecnologia. Ja para Klotz 32 , o 

Centro Pompidou, com suas gigantescas vigas treligadas me 

talicas, carece de simplicidade e calma, qualidades tao 

'frgItentemente d@ggjadag na arquitgura, quase inaloanca 
veis por esta via... essa construcao grita com 	a mesma 

forga dos ornamentos de uma pOsmodernidade malentendida. 

Nao 6 um corpo sob a luz nem geometria reducio-

nista mas expressao construtivista que usa novos meios 

tecnologicos, com resultados de implicagoes (e impres- 

sOes) diversas. A tecnologia parece ter sido deformada pe 

lo formalismo do projeto, nao sendo a representagao mais 

-adequada do uso das inovagoes tecnologicas. A construcao 

faz uso decorativo da tecnologia. Como Venturi 33  ja ha-

via cornprovado, a construcao estava sendo mostrada como 

o ornamento expulso da modernidade. 

6.3.5 - 0 deconstrutivismo 

No final da decada de 1970 aparece o movimento 

deconstrutivista, de alguma maneira continuador do cons-

trutivismo ocidental, que se caracteriza genericamente pe 

lo emprego de multiplos pianos em desarmonia, quebra de 

perspectiva e reacao contra conceitos do Movimento Moder 

no e mesmo da posmodernidade. Pode-se dizer que esta 

proposta ousa em dois niveis: o formal e o conceitualmas 

nao no tecnolOgico. Suas formas agridem o que sempre foi 

tido como haimonioso e belo e nesse sentido repudiam a 

qualificagao de continuadores do Moderno e do 'Dos ja que 

ambos,afirmam, sao herdeiros do classic°. 0 que preten- 



Figura 6.17 - Winton Guest House 
Minnesota, EUA. Arq. Frank Gehry 

Fonte: 25 
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dem é uma ruptura novamente. A nivel formal esperam ob- 

te-la ao desorientar deliberadamente o usuario, com pre- 

dios tubulares e elavadores circulares ou barras 	que 

emergem do piso, em piano inclinado (fig. 6.17),solugoes 

que lembram cenarios de ficgao cientifica mais umavez34 . 

Conceitualmente, a tendencia se origina do tra-

balho do filOsofo frances Jacques Derrida; funda-se 	em 

uma estetica da descontinuidade e apresenta tendencia a 

multiplicagao de recursos formais. Seus espacos preten- 

dem integrar as atituaes aas vanguaraas artisticas 	dos 

anos vinte, rompendo toda continuidade, tanto metodolOgi 

ca como etica. Para alguns teOricos, nao so representa 

uma ruptura com a ortodoxia racionalista mas uma alterna 

tiva coerente para o futuro da arquitetura. 

Continua a usar a tecnologia mais avancada, esta 

vez para criar novas propostas formais que simbolizemsua 

vontade de ruptura. Nao e um use 'emblematic° da tecnolo-

gia desde que nao a incorpora ao projeto como fator ati-

vante mas como um meio de materializar umaconcepgaoideo 

lOgica cujo principal conteiido e de reagao mais do que 

proposta afirmativa. Talvez seja uma demonstragao que a 

utopia nao esta morta neste fim de seculo, pois o que es 

to por tras da utopia e a ideia de ruptura, que e a pro- 

'posta do deconstrutivismo. De alguma maneira, correspon-

de a visao de Capra 35 de uma revolugao iminente em todas 

as ciencia e uma transformagao da nossa visao de mundo e 

de nossos valores inclusive os arquitetOnicos. Mas, para 

acontecimentos tao recentes ainda ha lugar para observa-

gao e analise. 0 futuro esta apenas comecando. 
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6.4 - AS INOVAOES TECNOLOGICAS 

As illtimas inovagOes da tecnologia de controle do 

ambiente do periodo anterior - a placa acastica e a ilumi 

nagao fluorescente - relacionaram-se dimensionalmente en-

tre si e se integraram com o sistema de climatizacao ar-

tificial. 

A necessidade de acomoda-las nos espagos 	livres 

da parte inferior do teto, junto com o equipamento de cli 

1 	q 	111 	1 	4 	1 	1 	- 
matizagao artiticiai, criou solugoes como o sistema cons- 

trutivo SCSD de Ezra Ehrenknantz e sua equipe da Universi 

dade de Stanford, EUA, 1960; ou como os conjuntos tipifi- 

- cados de partes com os quais era possivel. armar sistemas 

de forros suspensos que permitiam a circulagao do ar con-

dicionada, usados em conhecidos edificios da epoca. No 

Harris Trust (1957) de Chicago, pode-se ver como esse es-

pago tinha crescido ate se transformar em "andares perdi-

dos" ji antecipado pelos "andares diferentes" do edificio 

torre para escritOrios da Philadelphia Savings Found So-

ciety (1932) de Howe e Lezcaze. Esta integragao das ino-

vagOes tecnolOgicas afetaria nao so a planta baixa mas 

tambem seu corte e suas fachadas, mudando sua aparencia. 

. 0 prOximo passa foi a combinagao da fachada corti 

'na com o forro suspenso, integrando estruturas e servigos, 

usada em dois dos mais importantes edificios da epoca: na 

sede das NagOes Unidas em Nova Iorque (1950) e na Lever 

House (1951. 

As possibilidades e problemas proprios da ilumi 

nagao artificial - agora multiplicados nos exteriores on 
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de se usa a iluminagao de fachadas, comercial e publici- 

taria, alem da publica - nem sempre foram compreendidos e 

muito menos explorados pelos projetistas. Banham 36 con- 

segue mostrar, com particular acerto, as conseqtencias  

fiesta inovag:o tecnolOgica pan 6 158€6 8Aiiii6 6 ur-
bano: 

H 	Os arquitetos estao presos a seus 

primeiros esbogos e esses desenhos re 

presentam formas consideradascomilumi 

nagao natural... que nunca é, ou so ra 

ramente, luz que vem do interior dos 

• objetos iluminados... Como pode um ho- 

mem treinado para modelar formas 	sob 

luz exterior e suas sombras 	projeta- 

das... mudar sua arte e modelar 	suas 

formas a luz proveniente do interior e 
sem sombras?..; A iluminagao eletrica 

esbocou , dessa maneira, aos arquite-

tos o desafio da tecnologia do ambien-

te em relagao direta com a arquitetura, 

porque a grande abundancia de luz jun-

to com as grandes superficies envidra . 	— 

gadas inverteram, efetivamente, todos 

os habitos visuais sob os quais os edi 

ficios eram vistos. Pela primeira vez 

era possivel conceber edificios cuja 

natureza podia ser percebida durante a 

noite, quando a luz artificial resplan 

descia para fora atraves de sua estru- 
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tura. E esta posgibilidade foi realiza 

da e explorada sem o suporte de nenhum 

esquema tea- rico adaptado as novas cir- 

cunstancias e, nem sequer, de um voca- 

bulario praticavel para descrever es- 

ses efeitos visuais e suas consequen- 

cias no ambiente..." 

Todavia, em relagao ao espaco urbano e as modifi 

cacfSes introduzidas pela iluminacao artificial, pode-se 

apontar que as conseqtencias usuais e esteticas foram 

tambem significativas pois produziram mudancas tanto na 

ambiencia como no destino e uso de seus espacos, chegan-

do a ser interpretada ate como mais significativa que os 

proprios espacos que iluminava, como em Las Vegas, onde 

o que define o espaco sao as luzes colorida, que levam a 

tecnologia do ambiente alem dos limites da pratica arqui 

tetOnica. Entretanto, segundo Banham, o uso que os arqui 

tetos fizeram da luz foi timido e as mudancas das formas 

unidas em luz para a luz unida em formas eram ainda dema 

siado grande para a maioria dos arquitetos (1968). 

As decadas seguintes se encarregariam de contes-

tar essa postura de apoio e promocao ao uso intensivo da 

energia, que tao pouco fez para melhorar as condicOes de 

,vida homem e a riqueza formal e compositiva da arquitetu 

rua. 

Outro aspecto importante, a nivel urbano, foram 

cps efeitos provocados pelos grandes edificios, tais como 

a projecao de sombras tanto no recinto urbano como nos 

edificios vizinhos, situacao que obrigou ao uso intenso 
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de iluminagao artificial no interior dos predios, entre 

outros problemas. 

De outro lado, a preferencia crescente pelas for 

mas plasticas nao-retangulares, onde a luz e usada dra-

maticamente, colorindo e conformando o espago de uma ma-

neira muito particular, tem na Ronchamp de Le Corbusier 

SUS 
IFI tr 

expressao mais s ign ificativa, que tamnem az uso do 

recurso formal e,expressivo de elementos funcionais, co- 

mo sao suas torres e zenitais que se agrupam informalmen 

to sobre o pesado teto em balango (fig. 6.•8). 

Segundo Banham37 , o que seria mais transcendente 

foi a quebra total de Ronchamp com as tradigOes das 

formas regulares e retangulares . dos edificios. Mas pare-

ce-me que o uso expressivo das instalagOes eletromecani-

cas a um dos aspectos mais importantes para este traba-

lho, ja que permite estudar as conseq8encias arquitetOni 

cas e energeticas do novo uso compositivo dado as inova-

goes tecnologicas da epoca. 

6.5 - 0 JOGO COMPOSITIVO DAS INSTALACCES: A ENERGIA 

Tambem sobre a esteira do pensamento iluminista e 

do culto da razao, que afirmava o predominio do homem so-

'bre o universo, o progresso dos estudos cientificos, par-

ticularmente no dominio da fisica aplicada e, sobretudo,o 

grande fenomeno da mecanizagao seguida da descoberta da 

maquina motriz e mais tarde o advento da eletricidade 

fatos esses que mudaram as disponibilidades energeticas 

da epoca, assim como afirmaram as relagOes capitalistas 
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Figura 6.18 - Igreja de Rouchamp. Le Corbusier 

Fonte: 12 
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de producao - junto com a aspiragao burguesa do conforto 

e o movimento para se ter moradids a ambientes de traba- 

lho higi6nicos, foram causas concomitantes que, trouxeram 

o gradual predominio das instalagOes nos edificios 	que 

• permitiam criar um ambiente artificial confortavel. 

AO longo deste progressive desenvolvimento, 

nificativo o fate que as instalacaes - que foram incorpo 

radas quase que desde o inicio desse desenvolvimento no 

organismo edilicio - escaparam a influencia 	simbOlica 

exercida pela estet•ca da maquina, no sentido que essa 

estetica nao teria registrado, totalmente, a possivel con 

tribuicao dos novos servicos eletro-mecanicos na edifica 

cao; contribuicao que estava destinada a permanecer ig-

norada por um longo periodo, desempenhando um papel su-

bordinado e ananimo na historia da moderna tecnologia da 

arquitetura38 . A constante separacao (falta de relacao) 

entre cultura arquitetEinica e desenvolvimento tecnologi-

co acentuava-se com a intervencao, ao longo do tempo,des 

sas espetaculares inovacoes que a arquitetura 	oficial 

preferiu considerar como "fornecedores invisiveis" 	das 

varias fontes de conforto, desempenhando o papel da ma-

quinaria teatral em relacao ao cenario. 

0 racionalismo tirou partido, na sua linguagem, 

daqueles esquemas construtivos e elementos do repertorio 

edilicio (janelas continuas horizontais, planta "livre", 

etc.) que melhor interpretavam seus ideais formais, con-

cretizados nas estereometrias paralelepipedas. Enquanto 

as premissas funcionalistas salientavam a utilizacao Oti 

ma dos espacos e a racionalidade distributiva da planta, 
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os problemas do controle do clima eram resolvidos median 

to a orientagao solar, o uso das "brises" c dos panos de 

vidro iluminantes, e na aspiragao de abrir as casas para 

a luz e o ar, testemunhada pela Exposigao de Berlim de 

1932, intitulada "sol, ar e casa para todos". Recursos 

esses, usados de forma passiva, desde que nao era possi-

vel resolve-los com o uso da energia operante, ainda res 

trita. A pouca inercia tecnica dos sistemas construtivos 

ja em uso nesse tempo, de estrutura portante e fachadas, 

com reduzido isolamento em relagao aos agentes climati-

cos talvez pelo atraso do desenvolvimento dos materiais 

isolantes (para construgao), junto a generalizagao do uso 
de grandes superficies envidragadas, mostram a insufi-

ciancia dos conhecimentos e do preparo da arquitetura ra 

cionalista sobre os problemas de controle (natural) do 

ambiente. A Unica instalagao usada inteligentemente na 

epoca com fins compositivos foi a de iluminagao artifi-

cial, especialmente difundida nos edificios de espetacu-

los e comerciais (fig. 6.19), resolvida como forro lumi-

noso, ou usada ate mesmo nos pilares interiores e nas 

fachadas da conhecida "arquitetura luminosa publicita- 

" 39  ria 	. 

Se de um lado, o estagio de desenvolvimento atra 

sado das'instalagOes dos edificios em relagao a hoje, po 

de explicar a ausencia de postulados sobre a questa() de 

sua utilizagao visualmente evidenciada, de outro lado, 

possivel pensar, tambem, que a tendencia ao uso de volu- 

mes puros e a busca de uma limpesa rigorosa levassem a 

evitar qualquer presenga - embora que indireta - das re- 



Fig. 6.19 - Cartazes luminosos e edificios de 
Las Vegas - EUA 
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Fonte: 26 
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des de instalagOes ou de aparelhos (que nao fossemdeuso 

diroto). Mag a omissao da funcao das instalacoes i na exal 
tagao racionalista do valor estetico da fungao 	tecnica 

(do uso emblematic° da tecnologia) tambem pode ser encon 

trada em outros movimentos, os que, livres da busca pu-

rista como 0 construtivismo russo, preocupa-se em exaltav 

em =moo dinamicc51 	tQnsao fi5urativa e es?acial da 
estrutura arquitet5nica. 

Diferente era o caso da arquitetura americana 

que se encontrava na vanguarda na experiencia das insta-

lagOes - como pode•ser constatado em algumas 	"Pradier 
• 

Houses" (fig. 6.20) projetadas nas vesperas da primeira 

- guerra mundial, nas quais R. Banham40  ve enfatizado, nos 

projetos de Wright, o controle natural do ambiente, pelo 

uso de beiral, para sombrear as paredes, pergolas quebra-

sod. e, sobretildo, pela circulagaO dirigida da ventilagao, 

frequentemente sem intervengao mecanica 41
. 

0 posicionamento do critico ingles, notoriamente 

baseado na importancia do componente tecnologico-ambien-

tal da arquitetura, e o de culpar a historia do Movimen-

to Moderno de ter ignorado o tema das'instalagOes, embo-

ra no inicio do seculo serem raros os edificios que pos-

suissem instalagOes; parece mais justa a acusagao feita 

por Banham a escola francesa de ter-se voltado para a 
valorizagao das estruturas e a escola alema de ter feito 

o mesmo com o estudo da utilizagao distributiva do espa-

c0 habitado. n justamente esse posicionamento o que leva 
a esbogar a tese segundo a qual "... um edificio e moder 

no, na medida em que sua planta e corte sao aptos para 



II  II Mfikkillialumih 

1 
2 
- Beirais para o sul e o oeste 
- Janelas de abrir 

7 - Globos de vidro para 
iluminagao 

3 - Portas envidragadas 8 - Viga estrutural de ago 
4 - Espago de atico 9 - Focos de luz regulaveis 
5 - Radiadores em baixo das 10 - Louvers de iluminagao 

janelas 11 - Portas mosquiteiro 
6 - Radiadores embutidos no piso 

Figura 6.20 - Casa Robie (1910), F.L. Wright 
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receber as instalagOes para o controle mecanico do am- 

biente humano 42 ... Tese c'ue o leva, tambem, a se pergun- 

tar, considerando as perspectivas americanas do 	futuro 

(de 1966, é claro) e fazendo alusao a "invasao mecanica" 
do espago, de "porque quando a casa tem tantas redes 

aparelhos que a sustentam (energicamente), se faz depois 

uma construgao ao redor das instalagOes para suporta-las". 

A crise de energia responders a essa questa() em 1973. No 

tragar o caminho evolutivo das instalagoes tecnicase sua 

interagao com o contexto edificado, Banham'concentra a 

atengao sobre o afirmar-se dessas instalagOes e a de ilu 

minagao artificial, desde sua introdugao antes da primei-

ra guerra, atraves da climatizagao de grandes edificios e 

das habitagOes, at chegar ao ambiente expressivo da este 

tica da maquina contemporanea ao ciclo da Baumhaus, e por 

tanto, ao terra do racionalismo lecorbusiano em relagao ao 

use intensivo da iluminagao natural, empregando grandes 

estruturas e "vitro-cimento" e, finalmente, a introdugao 

do condicionamento do ar. 

Na divisao, talvez por demais cortante, introduzi 

da sucessivamente entre "energia oculta" (as instalagOes 

seladas entre volumes murados como "containers") ea "ener 

gia exposta" (as instalagOes da presenca que se adverte 

atraves da simples uniao das redes e a insinuagao dos apa 

relhos), embora uma hipotese engenhosa para explicar em 

uma segunda etapa, a chegada dos volumes aparentes que 

contem as instalagOes, emergentes da cobertura, por exem-

plo, superando o pudor que no passado tinha ocultado cui-

dadosamente as instalagOes, ou seja, a presenca inovadora 
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das superestruturas que sobressaem das fachadas ou ultra 

passam a cobertura. 0 volumoso caminho sobre o terragoda 

cobertura da Unite de Marselha (fig. 6.1) (1952) e as 

torres semicilindricas de iluminagao da Chapelle de Ron-

champ (fig. 6.18) (1950-1954) de Le Corbusier,constituem 

exemplos dessa nova situagao de "extraversao" das insta-

lagoes, que termina com a "clandestinidade", seja por 

amadurecimento de uma nova epoca arquitetOnica, seja por 

razOes concretas de economia. Chega-se a situagoes limi- 

tes com as implantagOes monumentais - que parecem arqui-

tetura - como e o Centro Pompidou, em Paris, ou as tor-

res do Richard Memorial, de Louis Kahn, na Filadelfia,on 

de a impiantagao tem um maximo de enfase e aparece como 

um elemento formal que domina o interior do edificio,mas 

6 absurdamente err:Si-lea do ponto de vista energetic°. 

Torna-se interessante, por outro lado, as criti-

cas de Banham em relagaodas expressOes resultantes dos 

jogos formais da tecnologia das instalagoes, as quais apli 

ca a censura de uma moral funcional, mais preocupada com 

uma resposta edilicia que compreensiva da nova forma de 

tratar as instalagaes, quando chama as torres do Richard 

Memorial de "pseudopodia" e apresenta severas reservas 

sobre o emprego enfatizado dos dutos de ar condicionado, 

voltados"para fora do edificio. Sua polemica,compartilha 

vel em relagao a "distragao" dos'historiadores da arqui-
tetura moderna, torna-se inaceitavel quando propEie a en-

trada legitima das instalagOes na lista de "materials" de 

composigao, para logo rejeitar as conseqaencias de sua 

incorporagao ostensiva ao edificio
43 . Talvez este tipo 
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de reflexao tenha ponto de contato com a inexistente ten 

tativa de relacionar o problema da eficiencia tecnologi- 

ca com o problema estetico 44 , enquanto qualificagio das 

formas visualisadas da conducio, tratamento, gasto e con 

' servagao da energia e dos fluidos, no valor do resultado 

arquitetOnico. 

Entretanto, o apelo sedutor a servir-se 	destes 

materiais" esti limitado pela sua capacidade de exposi 

gao (imposta por conhecidos motivos de isolamento termo-

aclistico), da qual se tira, geralmente, para usa-la como 

"uma cosmetica corretiva" 45 . Assim, a estrategia do pro-

jeto baseada no jogo compositivo das instalacOes, tende 

.a se traduzir em uma enfatizacao de uma nova linguagem, 

com um vocabulario de grande potencialidade, chegando a 

casos de clamorosa alegria, como no Fun Palace, ou de 

grande festa como no Centre Pompidou, cujo resultado the 

ga a ser redundante e fica proximo da entropia, assumin-

do as caracteristicas da "nova retOrican apontada por 

Banham, quando ainda essa retOrica era enfatizada indi-

retamente. 

Como se pode verificar, nem a incorporacao visi-

vel nem o jogo compositivo das instalagOes representou 

um avanco tecnolOgico no controle do ambiente, senao que 

foi mais um estdgio no desenvolvimento da composigao ar-

quitetOnica, atraves da incorporacao dos novos elementos 

construtivos, como as instalagOes de climatizacao artifi 

cial dos edificios, desenvolvidos fora do contexto daedi 

ficacao e, portanto, concebidas isoladas do edificio. No 

vamente, em relagao a disciplina arquitetOnica, a tecno- 
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logia de controle do ambiente e seu desenvolvimento, se 

apresentam como um reflexo externo, sem reiagaoorganica, 

sem carater de emblema. 

A situagao comentada, o jogo compositivo das ins 

talagoes, logo ape's produzir solugOes tao polemicas como 

as do Centre Pompidou, foi severamente questionada a par 

tir da crise do petroleo de 1973, que obrigou a revisar 

as posturas adotadas na decada de 1960. 

Juntamente com o desenvolvimento das instalagOes 

de controle do ambiente que tanto influenciara a composi 

gio edilicia, esbanjou-se uma tecnologia de uso da ener-

gia solar, que se firmou como alternativa com a chegada 
• 

da crise energetica 46 . 

Essa "arquitetura solar" foi considerada por al-

guns criticos e teoricos da arquitetura, uma postura evo 

lutiva que representava um caso sem precedentes, de defi 

nigio aprioristica de conotagOes predeterminiveis deriva 

das do uso da tecnologia alternativa, que resulta, de um 

lado, ligado a fonte de energia que obriga a orientar as 
fachadas para se obter a maxima insolagio e consecitiente 

acumulagio de calor, e, de outro lado, ao particular de-

senho das instalagOes de captagio, os coletores solares 

necessariamente (?) visiveis 47 (fig. 6.21). Este conjun-

'to de "inovagOes" (conhecidos como principios fisico-ter 

micos desde a antiguidade e reinventados a partir de 

1930) 6 definido como o uso das energias naturais que di 

uma caracteristica dominante a configuralgioedilicia que 

as usa. 

Conforme o edificio esteja servido pelas instala 
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goes "tradicionais" ou pelas "alternativas", os respecti 

vos contextos assim como os pressupostos ideologicos mu-

dam radicalmente. No primeiro caso, o edifidio se inscre 

ve, freq8entemente, em uma concepgao da cidade que acei-

ta com realidade a situagao urbana existente (fig.6.22); 

no segundo, ao contrario (em relagao a um arranjo exten-

sivo da edificagao requerido para otimizar o use da ener 

gia solar),leva a uma "desurbanizagao", apontada no li-

vro de Los 47 , , nclinada a utopia da descentralizagao edi 

do territorio, com a gradativa eliminagao da me 

galopolis. 

0 discurso compositivo do jogo das 	instalagOes 

enfrenta o novo argumento do use da energia solar na edi 

ficagao de maneira indiferente, quase, devido a incompa-
rabilidade entre a prolongada convivencia das instala-

goes classicas, no seu aperfeigoamento avancado corn a 

organism° edilicio (um seculo), e a fase ainda experimen 

tal das instalagOes de energia solar e sua relagao com o 

edificio, cuja situacao é de transitoriedade para muitos 

autores, que consideram como Unica alternativa viavel a 

a nivel urbano, o use de energia capaz de ser fornecida 

em grande escala, ao ponto de substituir completamenteas 

fontes energeticas tradicionais, diversamente do modesto 

,concurso dado atualmente pelas tecnicas de climatizagao 

que usam a energia solar, sobretudo na edificagaourbana. 

Para Los 47 , e prematuro fazer uma imagem arquite 
tanica do edificio solar, sendo absurda a tentativa de 

uma analise estilistica dessa produgao edilicia, embora 

se possa esbogar a individualizagao das linhas diretri- 
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zes dessa arquitetura, considerada "pOs-moderna" (coloca 

da na seqfiencia proposta por Banham a propOsito da "mo-

dernidade" do edificio). As primeiras conotacOes reconhe 

cidas expressam, muito mais, um conjunto de condicionan- 

• tes derivados das novas exigencias, que operam um ajuste 

das tipologias volumetricas existentes, e uma transforma 

cao no campo das fachadas. No limite, uma adaptagao de 

tipo corretiva (nao emblemitica), sobreposta aos modelos 

edilicios vigentes, sem poder estimulante e inspirador de 

novos modos de linguagem, pelo menos nesta ja longa fase 

de experimentagao. A concepgao do edificio, baseada na 

maxima captagao dos raios solares, traz evidentes conse-

quencias tipologicas, enquanto a orientagao preferencial 

produz um tecido urbano baseado no desenvolvimento li-

near de edificagoes paralelas (fig.6.23), sem oferecer 

maiores oportunidades de atuagao ao projetista e ao usua 

rio. Tem-se a impressao que a geratriz geometrica do edi 

ficic (e do sitio) seja o corte resultante da insolagao 

Otima (fig.6.24). 

Resumindo, a evolugao do use dos recursos energe 

ticos naturais nao e a evolugao da edificagao, na medida 

que a presenga aditiva de uma nova instalagao de concep-

gao alternativa as existentes, e acusada pelo edificio 

'como resultante da uniao de duas imagens: o da instala-

ca0 acrescentada ao edificio (os coletores solares assi-

milaveis a "maquinas-engenho"), e a do volume edificado, 

com as variagoes estruturais e formais requeridas pelo 

novo projeto energetic°, alojando as instalagoes solares. 

Isto foi muito bem e oportunamente expostos pelos estu- 
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Figura 6.23 - Tecido urbano baseado na maxima captacao dos 
raios solares. Fonte: 28 

Figura 6.24 - A geratriz geometrica do edificio e o 
corte resultante da insolacao Otima 

Fonte: 11 
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dantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Belo 

Horizonte, na publicagao "Arquitetura e energia: uma tec 

nologia de projeto" 48 . Entretanto, o problema da presen-

ga simultanea, no edificio, das fontes energeticas "tra-

dicionais" e da utilizagao da energia solar, alimentando 

as respectivas instalagoes, permanece ate agora sem re-

solucao nos seus termos compositivos e de uso, principal 

mente entre nos. 

6.6 - A ENERGIA 

6.6.1 - Energia e edificagao: o modelo nenergivorow 

Existem, desde a Segunda Guerra Mundial, novos 

equipamento utilizaveis na construcao, como a grua e os 

grandes guindastes, maquinas desenvolvidas durante o pe-

riodo belico para a construcao acelerada de barcos. Com  

a grua 6 possivel mover horizontal e verticalmente gran-

des pesos sem necessidade de muitos manipuladores (ainda 

que estes elementos fossem frageis ou muito delicados). 

Durante a mesma ocasiao, tambem se desenvolveram 

intensamente, os sistemas de transporte pesado rodovia-

rio, necessarios ao transporte de material belico; junta 

Hrtente com a grua, permitiram movimentar e colocar gran-

des elementos produzidos fora da obra. 

A reconstrucao da Europa exigiu novas 	solucOes 

tecnicas (entre outros aspectos) que resolvessem proble- 

mas conjunturais tais como a falta de mao-de-obra mascu- 

line (prOpria da construcao e morta na guerra), rapidez 
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de execugao devido a destruicao do parque edificado e dis 
ponibilidade de capital para investir na instalagao de fa 

bricas (existente gragas ao plano*Marshall) e estruturais, 

como as caracteristicas climaticas da regiao, que dificul 

tam as tarefas da edificagao, chegando a criar problemas 

de descontinuidade e execugao da produgao. A prefabrica-

gao respondia satisfatoriamente a essas solicitagOes 

era possivel devido as disponibilidades de energia, tanto 

na fabrica como no canteiro de obras e no transporte da 

producao, assim como de capital. 

Essa nova tecnologia (nova nas suas caracteristi-

cas produtivas) tendeu a mudar, novamente, o processo cons 

trutivo atraves, principalmente, dos novos sistemas de 

construcao pesados primeiro (Camus, Valency e Tracova sao 

alguns exemplos) e leves e abertos depois (building sys-

tems). 

Paralelamente,inicia-se em alguns paises em de-

senvolvimento um processo industrial acelerado que provo-

ca migragoes internas e urbanizacao tambem acelerada,cri-

ando a necessidade de construir macicamente. Surgem con-

juntos habitacionais que geralmente imitam as formas ar-

quitetonicas dos paises desenvolvidos sem, no entanto, po 

der utilizar os mesmos sistemas construtivos, que tam cus 

tos totalmente anti-econOmicos para os "em desenvolvimen-

to". Assim a tecnologia que se usa, em geral e aquela de-

senvolvida na America Latina, por exemplo, para o concre-

to: o moldado in-loco, uma vez que nao hi muitos proble-

mas climaticos, nem muito capital e organizacao para pre-

fabricar, estocar e colocar pecas em obra. 
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Acentua-se a utilizagao dos novos materiais que 

se caracterizam, entre outros aspectos, por serem de alto 

contend° energetico: vidro, aluminio, cimento, ago e di-

versos tipos de plasticos; dessa utilizagao,tornou-se pos 

sivel toda . uma nova gama de experiencias construtivas. As 

fachadas leves se generalizam, com o previsivel aumento 

importante do consumo de energia operante, desenvolvendo 

paralelamente uma sofisticada tecnologia de estangneidade 

ao ar e a aqua dos caixilhos, na tentativa de resolver al 
guns dos graves problemas criados pelas "courten wall",en 

tre eles o da energia. 

A crise da energia de 1973 tambem teve consequen- 

- cias sobre o consumo, que foi controlado .(tentativa e apa 

rentemente) por politicas de use racional e "conservagao" 

(que atingiram ate o modelo edilicio vigente) e prestaram 

maior atencao (no discuros principalmente) ao desenvolvi-

mento de outras fontes de energia, entre as quais merece 

destaque a retomada do estudo e pratica da energia solar, 

que teve influencia na producao arguitetOnica da epoca. 

As novas estrategias energeticas usadas para resolver, em 

bora que parcialmente, a situagao criada incluiram a ex-

ploragao de jazidas consideradas at esse momento anti-e-

conomicas, a re-exploragao do carvao e outras fontes natu 

rais de energia como o vento, as mares, a geotermia, che-

gando tambem a edificagao e ao desenho urbano atraves da 
revisao dos criterios de projeto e construcao, incluindo 

o estudo do contend° energetic° dos materiais. 
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6.6.2 - A reacao 

Entretanto, todos os estudos e anilises mais de- 

senvolvidas realizados sobre a perspectiva do desenvolvi 

mento mundial nos iiltimos dez anos, individualizam corn 

bastante clareza as origens, condigOes e caracteristicas 

da crise que esti se vivendo. 

Em sintese, pode-se dizer que: 

a) a crise do petraleo e 0 aspecto particular da situagao 

critica que esta amadurecendo, no momento em que con- 

diciona a disponibilidacle Aas maIerias primas 614118rai 

E Obvio, alias, que a exploragao dos recursos de gran 

de parte das materias primas fundamentais (ferro,cro-

mo, prta, etc.) que sao da mesma ordem de grandeza do 

petrOleo ou do carvao, nao podera ser feita indefini-

damente no tempo. 

b) o maior responsavel pelo despreparo com que estamos 

enfrentando a situagao, e o fato de a solugao estar 

sendo buscada no modelo de civilizagao dominante, 

nao nos principios de consumo indiscriminados recur-

sos naturais, materiais e.humanos. A Unica referencia 

fica sendo o sistema "produgao-consumo", que e incapaz 

de modificar-se espontaneamente. 

c) a situagao deve ser vista sob uma Oticaqueenseje so-

lugOes para os problemas que surgem emconsequenciada 

crise dos recursos naturais. Isto significa tomar em 

conta ideias que possam influir na modificagao dos can 

portamentos politicos, sociais e culturais, alem dos 

tecnicos e produtivos, a fim de que se possa encon-

trar um novo e melhor modelo de vida. 
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Finalmente, se analisarmos as caracteristicas da 

organizacao do territorio e do crescimento urbano, de um 

lado, e as caracteristicas da edificacio e da arquitetu- 

ra, do outro, fazendo referencia especial aos filtimos 50 

. anos, e levando em consideragao os aspectos morfolOgicos 

- sejam estes tecnologicos ou metodolOgicos de projeto - 

fica evidente que, na maioria dos casos, os unicos para-

metros de referencia para os profissionais do setor tem 

sido! 

- a adaptagao total as regras da concepgao produ 

tiva que, no melhor dos casos, tem conduzido a 
formulagao do racionalismo e do funcionalismo 

e, no pior, a especulagao econOmica,com as con 
segnencias sobre a qualidade da vida urbana que 

todos conhecem. 

- a indiferenca completa existente comrelaga.- oao 

confronto entre recursas naturais e ecosistema 

onde se insere,a obra edificada produz aquele 

estilo internacional que trouxe consigo a an-

gustiosa homogeneidade de seas centros direcio 

nais, expanses urbanas e monumentos do regime 

em qualquer latitude. 

Como e Obvio, esta filosofia de fundo, sobre 	a 

qual se desenvolve a cultura do "habitat", ester intima-

mente ligada ao contexto economic° e cultural historica-

mente determinado. Tal contexto tem comp indicacao parti 

cular, entre outras, a certeza dos destinos luminosos e 

progressistas da humanidade, nos quais e para os quais 

um ponto forte e a seguranca de que os recursos tecnoli5- 
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gicos e materiais a disposicao do homem sao inesgotLTeis 
e ilimitados. 

No segundo pOs-guerra, essa filosofia foi alimen 

tada por um fato, principalmete: a enorme quantidade de 

energia disponivel, ficil e barata que teve um bom mer-

cado, devido, em grande parte, ao consumo neo-colonial 

das reservas de petrOleo dos paise subdesenvolvidos. 

Esta visao das coisas produz ambientes 	artifi- 

ciais caracterizados por uma marcada separagao entre os 

fornecimentos e competancias. Existe,particularmente, uma 

total dicotomia, falta de relagao entre os edificios 

sua implantagao, seja a nivel do projeto ou da execugao, 

mas, fundamentalmente, a nivel funcional.. 

Na pratica, o projetista do edificio reserva-se 

a fungao da definigao formal e da estrutura do objeto. Ja 

a major parte das fungOes de mediagao entre os ambientes 

artificiais, contidos no objeto, e o ambiente natural no 

qual o mesmo objeto esta inserido, tem sidodelegadas aos 

especialistas. Em tal divisao, a implantagao de um obje-

to que resulta da "definigao de projeto" quase sempre 

participa, pelo menos, da definigao morfologica, mas nao 

como um insumo funcional e sim como um elemento formal.A 

rapida tomada de consciencia da limitagao dos recursosna 

turais e as mudangas operadas no mercado de fontes ener-

geticas tradicionais colocaram em crise essa filosofia 

anexa a toda a concepgao do mundo que a suporta. 

Frente a visao do projeto que afirma poder consu 

mir ou gastar enormes riquezas naturais em beneficio de 

poucos e em prejuizo de muitos,sem n .enhuma possibilidade 
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de reintegragao, nao existe tempo suficiente para meditar 

se as reservas petroliferas garantirao materia prima para 

30 ou 100 anos. Ou ainda se sera'possivel chegar, em ter-

mos factiveis e economicos, a utilizacao dos reatores nu-
cleares auto-suficientes em tempo compativel com a taxa 

de crescimento da demanda de energia, tudo isto calculado 

sob a hipotese absurda de que o sistema seicio-economico 

nao deve ser mudado. 

A Unica consideragao seria que pode ser feita e 

que existe um modo de conceber o desenvolvimento e a ges-

tao do ambiente construido que e totalmente inadequado as 

-- 
condigoes objetivas de potencialidade do mundo inteiro. 

Deste ponto de vista, a crise atual, que nao é, re 

petimos, exclusivamente energetica (nao existe,_de fato, 

uma crise energetica porque a energia nao se cria nem se 

consome), mas de todo um sistema de recursos sOcio-econa-

micos, pode ser considerada como positiva, ja que nos ofe 

rece a oportunidade de atuar a partir de uma profunda re-

visao critica de uma cultura de habitar e construir, que 

content, em si, tendencias objetivamente aberrantes. Assim, 

poderao ser formuladas diretrizes gerais de uma edifica-

cao apropriada em relagao as exigencias vitais do homem, 

entendidas globalmente como a possibilidade de viver nos 

'ambientes artificiais e de relacionar-se equilibradamente 

com os ambientes naturais. 

0 discurso recai, inevitavelmente e com absoluta 

contemporaneidade, na definicao das tecnicas construtivas 

e nas tipologias habitaveis, seja a nivel de unidade indi 

vidual isolada ou a nivel de conjunto de edificios. 0 pa- 
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rametro energetic° aparece agora valorizado do moment() em 

qua recebe a fungao de medir o use apropriado dos recur-

sos disponiveis, encaminhando toda a problematica que ja 

vem sendo debatida ha tempos pelos operadores do campo ar 

quitetOnico. Estes encontram agora uma nova e interessan-

te hipOtese de estudo, mas ainda sem resultados definiti-

vos, que talvez recupere a relagao clara, plena e coeren-

te entre a tecnologia e a arquitetura, prOpria daqueles 

momentos em que se transformou em emblematica que permi-

tia interpretar e atribuir sentido ao momento historic° 

no qual acontecia a obra arquitetOnica. 



28 8 

6.7 - REFERPNCIAS BIBLIOGRAFICAS CITADAS 

1 - BERMAN, Marshall. Tudo o que e solido desmancha no 

ar. A aventura da modernidade. Sao Paulo, Compa- 

nhia das Letras, 1986. p. 293. 

2 - CAPRA, Fritjof. 0 tao da fisica. Sao Paulo, Cultrix, 

1983. 

3 - 	 . 0 ponto de mutagao. Sao Paulo, Cultrix, 

1982. 

4 - GALBRAITH, John K. A era da incerteza. 5. ed. rev., 

Sao Paulo, Pionera, 1983. 

5 - DE FUSCO, Renato. Historia de la arquitectura contem-

poranea. Madrid, Blume, 1984. p. 407. lg reimpr. 

6 - FERNANDEZ ALBA, Antonio. Neoclasicismo y postmoder-

nismo. En torno a la Ultima arquitectura. Madrid, 

Blume, 1983. p. 14-15. 

7 - Id. ibid. p.21. 

8 - BENSE, Marx- Est6tica. 2.e d. Buenos Aires, Nueva Vi 

sao, 1960. 

9 - KLOTZ, Heinrich. Modernidade y tecnologia. 2 v. Bue 

nos Aires, SUMMARIOS, 107-8; nov.dez. 1986. p.8. 



289 

10 - JACOBS, Jane. Vida y muerte de las grandes ciudades  

americanas. Madrid, Peninsula, 19C7. 

11 - DE FUSCO, Renato. Op. cit. p.519. 

12 - Id. ibid. p.527. 

13 - SCULLY, Vincent. Louis I. Kahan, Il Saggiatore. A-

pud: DE FUSCO, Renato. Op. cit. p.538. 

14 - DE FUSCO, Renato. Op. cit. p.539. 

15 - FRATELLI, Enzo. Architettura e tecnologia ambiental. 

Milano, Casabella,  45 (461):40-47, out. 1980. 

16 - DE FuSCO, Renato. Op. cit. p. 544. 

17 - STIRLING, James. Antistruttura. Apud: DE-FUSCO, Re 

nato. Op. cit. p. 541. 

18 - =WERT, J. Domus  (.471) febr. 1969. Apud: DE FUSCO, 

Renato. Op. cit. p.546. 

19 - DARDI, C. Il gioco sapiente. Tendenze della nuova 

architettura.  Padua,' Marsilio, 1971. p.77. 

20 - DE FUSCO, Renato. Op. cit. p. 487. 

21 - KLOTZ, Heinrich. Op. cit. p. 10. 

22 - Id. ibid. p. 15. 

23 - DE FUSCO, Renato. Op.cit. p. 505. 

24 - Id. ibid. p. 517. 



290 

25 - PORTA, Michele. Le nuove tecnologie: 	ragiani 	e 

suggestioni fra tecnica ed architettura. Milano, 

L'arte moderna 	XI (92) 1967. 

26 - VENTURI, Robert. Complejidad y contradiccion en la 

arquitectura. Barcelona, Gustavo Gili, 1974. p. 

70 

27 - KLOTZ, Heinrich. Op. cit. p.14. 

28 - 	 . Moderne and postmoderne. Wiesbaden,1984. 

p.15 

29 - TRABUCCO, Marcelo. In: MASCARO, Lucia. Sobre a tec-

nologia da arquitetura I.  Sao Paulo, FAU USP,1986. 

p.111. 

30 - CORONA MARTINEZ, Alfonso. Entrevista. In: MASCARO, 

Lucia. Op. cit. p. 30. 

31 - MAISONAVE, _Oscar. Entrevista. In: MASCARO, Lucia, 

op. cit. p. 7. 

32 - KLOTZ, Heinrich. Op. cit. p. 17. 

33 - VENTURI, Robert. Op. cit. p. 1 

34 - TEIXEIRA COELHO, 	. Utopia e vanguarda em fim de 

seculo. Sao Paulo, Arquitetura e Urbanismo,  21(5): 

21 dez 88, jan. 89. p. 30. 

35.- CAPRA, Fritjof. - Op. cit. 



291 

36 - BANHAM, Reyner. La arquitectura del entorno bien 

climatizado. Buenos Aires, Infinito, 1975. 	1D• 

71-2. 

37 - Id. ibid. p. 74. 

38 - FRATELLI, Enzo. Op. cit. p.42. 

39 - BANHAM, Reyner. Op. cit. p. 264, 

	

40 - 	 . F.L.Wright: an envirom mentalist. 	Ar- 

chitectural Desing.  Londres, 37(4):89-91, april 

1967. 

	

41 . - 	 . A marginal redifinition of modern. Memo- 

rie of Bartlett Society.  .Londres, Bartlett School 

of Architecture, (4), 1965-6. 

42 - FRATELLI, Enzo. Op. cit. p. 43. 

43 - Id. ibid. p.44. 

44 - Id. ibid. p.44 

45 - LOS, Sergio & CORNOLI, Adriano. Habitat y energia.  

Barcelona, Gustavo Gili, 1982. 

46 - FRATELLI, Enzo. Op. cit. p. 45. 

47 - LOS, Sergio & Pulizer, U. L'architettura dell'evo-

luzione.  Bologna, Luigi Parma, 1977. 

48 - ARQUITETURA e energia: uma tecnologia de projeto.  Be 

lo Horizonte, FAU UFMG, 1983. 38 p. 



CAPITULO 7 

REFLEXAO FINAL 

Fecha-se o estudo da relacao existente entre o 

processo de inovacao tecnologica e a evolucao da produ-

ca. () arquitetOnica. Foi uma tentativa de entender e dar 

resposta a reflexOes suscitadas por uma realidade marca-

da pelo debate sobre novos e, geralmente historicistas, 

caminhos da arquitetura, no centro do qual esta implici-

ta a questao da tecnologia. Uma obsessao nao assumida 

com a tecnologia dos seculos XIX e XX, que tem adorado-

res e detratores. 

No decorrer do trabalho tem-se verificado que a 

producao de inovacOes tecnologicas nao traz como conse-

quencia inevitavel mudancas compositivas e esteticas na 

arquitetura, exceto quando incorporadas a cultura da qual 
o emblcma. A inovacao "per se" nao revoluciona a arqui-

tetura nem a construcao, como bem afirmam Maisonvave 1 

Katinsky 2 . 

Incorpora-se significativamente quando tem con-

teudo cultural alem de industrial, quando responde a so-

licitagoes de demanda significativa de maneira a melho- 
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rar a satisfagao de uso ou diminuir o custo de satisfa- 

cao dessa demanda. E apresenta dificuldades de incorpo- 

ragao quando se trata de artefatos que carregam a hist6- 

ria de sua evolucao, tanto tecnolOgica como de uso e de 

precepgao do usuario, pcis resistem as mudangas rapidas 

da tecnologia. Sao os "Skeoumorph" 3 dos argueologos, dos 

quail a arquitetura 6 parte significativa da indastria da 

construgao no complexo cenario do seculo XX junto com as 

ferrovias (inovagao produto de mudangas 	tecnologicas 

acontecidas nos seculos XIX e XX) e com a agricultura 

(que planta milho e cria animals quase da mesma maneira 

que 10.000 anos atras). 

0 seculo XIX apresentou importantes 	inovagaes 

tecnolOgicas, sendo uma epoca dominada peloavango tecno-

logic°. fps, justamente, nesse periodo, viu-se a predo-

minancia da arquitetura neoclassica; essas inovagOes tec 

nologicas acontecidas nao trouxeram necessariamente a es 

tetica correspondente a seus produtos e processos.Assim, 

nao é a mudanga tecnolOgica de "per si" que forca a es-

tetica do projetista mas uma atitude particular da So-

ciedade da epoca. 

Constatou-se, tambem, que estamos longe daqueles 

momentos em que a relagao tecnologia-arquitetura tem 

sentido emblematico de seu espaco-tempo, sendo a polemi-

ca ciencia-arte vigente, em parte, pelos posicionamentos 

das castas profissionais que ainda interpretam como gros 

seiro o gesto do construtor e, sobretudo, por 	relag5es 

de produgao setorizadas que nao desejam incorporar 	as 
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qualidades arquitetonicas. 

Faz-se necessario e urgente incorporar emblemati 

camente a tecnologia a atividade arquitetonica em todos 
seus aspectos, inclusive nao somente naqueles de produ-

cao de bem-estar ou de maior ajuste econOmico dos edifi-

cios mas tambem nos relativos ao pensar as tarefas de 

projeto e refletir sobre elas como elas merecem. Porque 

afastado o projeto de sua dimensio construtiva sao evi- 

dentes suas falhas e carencias: a ausencia de senso co-

mum nos niveis operacionais, de uma lOgica construtiva 

nas propostas de racionalidade de seus programas, o es-

quecimento da tecnologia e incapacidade para inovar. 

Finalmente, se faz necessaria uma visao global 

que supere a cisao entre teoria e pratica que permite e 

vitar as °miss -6es e as redundancias tecnolOgicas em rela 

cao a forma, funcao, beleza ou canones para se aproximar 
de um entendimento autentico entre a cultura mental e a 

material, descobrindo o verdadeiro lugar 4 . 
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