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Enquadramento.

Entre 1991 e 1993 vivi e estudei nos Estados Unidos da América (EUA), em Buffalo,

estado de Nova Iorque.  Esta cidade foi um dos entrepostos industriais mais importantes e

desenvolvidos nos EUA a partir da segunda metade do século XIX, tendo sido atingida pela

depressão de 1929 e nunca, a partir daí, ter recuperado.  Os testemunhos deste passado de

produção e transporte são ainda hoje visíveis através do impressionante legado de arquitectura

industrial, com a enorme estação central dos caminhos de ferro (hoje em estado de abandono) ou

ainda o Erie Canal, talvez uma das obras mais significativas e ambiciosas de engenharia fluvial

efectuadas durante todo o século XIX nos EUA.

Desde as fábricas esquecidas da Pierce Arrow aos Grain Elevators do Erie Canal, aos

brown fields dos complexos da Larkin Industries, os testemunhos em ruínas são inúmeros e

misteriosos.  A sua reabilitação parece impossível e não desejada numa cidade que não tem

capacidade para recuperar estas áreas e cuja sociedade pós-industrial não vê interesse nessa

mesma reabilitação.  Estas estruturas de betão armado não parecem adaptáveis a outras funções

que aquelas que outrora receberam, nem as áreas mais alargadas onde estão implantadas

parecem passíveis de serem reintegrados numa área de cidade ambientalmente protegida.

A partir desta plataforma visitei outros locais, tão interiores como Buffalo e igualmente

remanescentes de um passado industrial, de uma indústria da construção gloriosa, que se

baseava sobretudo na tecnologia do betão armado.  Estes outros locais, como Buffalo, sejam

Detroit, Pittsburgh ou outras áreas da Pennsylvania, Nova Jérsia ou Baltimore, possuem bolsas ou

áreas extensas de construções industriais ou relacionadas com a indústria em estado de

abandono.  A grande maioria destas estruturas são em betão armado e apresentam condições de

recuperação e reabilitação improváveis.

Na verdade todos estes objectos abandonados não se parecem com edifícios, enquanto

uma forma acabada e concluída, mas com estruturas de suporte a actividades que por razões

díspares deixaram de ser exercidas e como tal estarão hoje abandonadas.  Esta relação entre

contentor de uma certa actividade e essa mesma actividade torna-se absolutamente aparente e

indissociável nestas estruturas fabulosas, em que pelo seu estado de abandono e de inactividade

se demonstra a importância das actividades hoje ausentes.
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O contacto com esta realidade, revestida de alguma melancolia de um passado não muito

distante, cruzou-se com os textos de Reyner Banham, sobretudo com o seu livro sobre as

estruturas dos silos de Buffalo, A Concrete Atlantis, onde se elabora sobre os efeitos impressivos

que estas estruturas, por razões não muito diferentes, tiveram sobre os mestres do modernismo

europeu.

Este contacto de uma teoria escrita, a de Banham, com uma experiência, a das visitas,

suscitou-me desde sempre um enorme respeito e curiosidade sobre a história dos EUA,

nomeadamente o fim do século XIX e as primeiras duas décadas do século XX, em que o advento

da industrialização representou por si só uma utopia de sociedade e de uma nova nação.  Para

além disso, sendo europeu, fruto de uma cultura com influências históricas e culturais fortes e

condicionadoras, este exemplo de desenvolvimento e nova construção norte americano, sem

fronteiras territoriais definidas, sem limites culturais e condicionalismos históricos, sem o peso de

uma tradição ou de uma ordem de costumes, contrapunha-se fortemente ao que sempre

conhecera e experimentara na Europa, mais conservadora de princípios éticos e morais

consolidados.

No entanto nestas estruturas sentia uma inegável atracção, como se elas representassem

a fundação de uma cultura mais moderna, comum à europeia.  Da mesma forma que esta

atracção se fazia sentir, uma outra sensação de repulsa a compensava, como se tivesse de filtrar

essas impressões de forma a construir, finalmente, um estado de espírito, pacificado ou não com

as estruturas em confronto.1

O título America de Jean Baudrillard, foi para mim instrumental no entendimento de uma

paisagem cultural completamente díspar da europeia, sendo-lhe ao mesmo tempo derivada e

enteada.

Mais tarde, após 1993, regressei por variadas vezes aos EUA, com o intuito da procura

destes momentos construídos e de alguma forma relegados.  A constituição, a partir de certa

altura de uma consciência de que por detrás destas estruturas estaria uma forma de ver e

conceber o mundo, diferente mas de fundação próxima da Europeia, levou-me a começar a

investigar estas estruturas como um ponto de partida, ou de origem, do modernismo europeu, ou

pelo menos como um dos seus pontos de partida original.

                                                  
1 T. S. Elliot fala-nos deste sentimento de atracção/repulsa como sendo complementar e fatal na confrontação de diferentes
culturas (Elliot, 1962).
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Essa procura orientei-a pelo lado da prática da profissão, como contraponto a uma

aproximação mais histórico/teórica, sendo contudo sempre complementada por aproximações

mais teóricas e históricas.  É através de um entendimento da prática profissional do(s)

arquitecto(s) norte americano(s) e europeu(s) que se desenha um ponto de entrada no

controverso mundo do modernismo inicial, ou mesmo daquilo que o antecede, como forma de

relacionar essas estruturas iniciais com as congéneres europeias.

Essas mesmas estruturas indiciavam uma prática profissional nova face ao modelo

clássico novecentista do mestre/artista e que, de certa forma, seria reconhecido durante todo o

século XX, como uma forma mais organizada e corporativa de estruturar o trabalho.  A questão

que se nos colocou terá sido o porquê do surgimento de uma nova prática profissional, o que a

terá forçado ou encaminhado para uma nova realidade organizativa e como é que esta prática se

enquadrou, sendo no fundo indissociável da produção arquitectónica de vanguarda na época e,

eventualmente, a dos mestres modernos.  Neste sentido o presente trabalho busca uma

genealogia de uma prática que hoje se dissemina na Europa, e estamos em crer no mundo todo,

de características algo híbridas e universalista (ou talvez internacionalista), questionando posições

éticas e/ou morais que de alguma forma sempre estiveram presentes de forma subentendida na

prática profissional europeia.

Inclusive, o eventual reconhecimento de uma prática da produção arquitectónica assente

em rotinas que se relacionavam com o progresso e a indústria, abre a possibilidade de questionar

o modernismo europeu enquanto fruto de uma prática associada à noção de progresso e/ou à

realidade do desenvolvimento industrial.  Neste sentido esta possibilidade de um ponto de vista da

profissão e dos seus actos próprios, se poder questionar e reconsiderar a própria ideia de

moderno, constitui uma hipótese de trabalho que lançou o argumento que se propaga em surdina

por todos os capítulos: a de que o início da modernidade se gerou a partir de práticas específicas,

como resposta a programas funcionais novos e representativos do progresso civilizacional e

nunca da afirmação de um estilo arquitectónico que se baseava numa forma ou sistema(s)

tecnológico.  Este argumento tornado convicção questiona o “estilo” moderno para eleger uma

prática moderna.  Será que existe uma prática moderna e, se tal pergunta faz sentido, qual a sua

relação com a emergência da modernização de uma sociedade, num processo em que os EUA

são absolutamente significativos pela sua permeabilidade a novos sistemas, tecnologias e novas

invenções, como “ferramentas” naturais no seu processo de industrialização.
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Objectivo.

A questão da modernidade, ou do seu surgimento em arquitectura, é objecto de polémica

e retórica diversas, não havendo uma concordância quanto ao momento do seu efectivo

surgimento, no que se refere à natureza da sua expressão social, política e artística, ou à sua real

independência enquanto movimento.  Em arquitectura, a modernidade exprime-se sobretudo pelas

obras do chamado Movimento Moderno, que tem raízes nas contradições estilísticas e

tecnológicas do fim do século XIX e que se cristaliza em obras de recolha e crítica historiográfica

como a de Adolf Behne (1926), Walter Curt Behrendt (1927), Henry-Russel Hitchcock e Philip

Johnson (1933) ou de Siegfried Giedion (1928 e 1941).2

As práticas exercidas na elaboração destes modelos são já fruto de diversas mutações

relativamente ao modelo novecentista do arquitecto / artista.  Interessa-nos concluir sobre a

eventual pertinência destas práticas mutantes enquanto um real e efectivo agente da

modernidade.  Ou seja, será que as práticas exercidas sobre o início da modernidade

representaram, de uma forma progressista e/ou inovadora, ideias de modernidade?

Esta questão apresenta-se-nos como central no argumento que se clarifica gradualmente

de capítulo para capítulo: a de que a prática dos arquitectos proto-modernos e modernos, repousa

sobre a aceitação incondicional de uma outra distinta e nova de raiz não progressista e histórica.

De facto, os modelos que ilustram as páginas do International Style (Hitchcock, [1932], 1995),

resumem em si tecnologias emergentes que implicam uma internacionalização e regularização de

métodos e tecnologias de projecto, mas os arquitectos / mestres que assinam os modelos

resistem às condições sociais e de trabalho a que a generalização dessas tecnologias obrigariam,

defendendo-se sempre de uma normalização generalizada de um qualquer modelo e como tal de

uma prática em que tal modelo se inscreveria.

Através do estudo do modelo da evolução da fábrica em betão nos Estados Unidos nos

fins do século XIX e princípios do XX, pretendo questionar a noção de funcionalismo que tanto

inspirou os modernos. A internacionalização do modelo de fábrica funcional ou ideal aconteceu à

luz de modelos de oposição a uma estética ecléctica, posição mais política do que racional, e que

                                                  
2 Respectivamente The Modern Functional Building, The Victory of the New Building Style, The International Style e Space, Time
and Architecture: The Growth of a New Tradition.



INTRODUÇÃO

5

mais tarde se viria a consolidar como uma tendência, ou estilo, neste caso do international style,

ou estilo internacional.

Embora o fascínio exercido pelo espaço fabril norte americano desenhado por arquitectos

usando o betão armado como estrutura principal, seja o leit-motiv de uma análise conjectural

sobre o primeiro modernismo europeu, em particular o funcionalismo como a sua corrente

vanguardista mais significativa , o objectivo desta análise transcende o modelo da fábrica ideal

qualquer que ela seja em qualquer continente, centrando-se na arquitectura em geral e na sua

prática em particular.

A questão da importação do modelo da fábrica em betão para uma Europa menos

dinâmica nas suas estruturas não só económicas mas sobretudo sociais, coloca questões de

entendimento e redefinição da relação entre produção e prática profissional. No processo

americano a questão da prática responde a um processo de industrialização, através da

especialização de saberes e da sua hierarquização na estrutura produtiva, enquanto que na

Europa os mestres continuaram mestres, apropriando-se de uma teoria social como legitimação

de uma estética tecnologicamente evoluída.

Se de facto a formação de uma consciência de classe visionária e revolucionária,

funcionalista e maquinista, se baseou num equívoco em que se substituiu processo por objecto, o

facto é que esse equívoco permitiu uma postura ética que faz parte da prática europeia, menos

comprometida com a sua fonte de trabalho.

Tendo tido os processos da produção da construção para edifícios em betão uma estreita

relação com os processos de industrialização, os gabinetes de arquitectura tiveram de se

organizar e estruturar desde cedo nos EUA para dar resposta à pressão do crescimento da

indústria.  O estudo desta relação a três, processos de industrialização, indústria da construção e

prática profissional nos EUA, sendo tão claro e aparente, permite também um estudo comparativo

conclusivo face à realidade profissional dos arquitectos na Europa.  Os resultados objectuais desta

conjugação nos EUA serviram de inspiração à formação de um movimento de avant-garde na

Europa ou, pelo menos, à consolidação dos ideais de alguns dos que viriam a ser os seus

mestres, mesmo que o modelo tenha sido entendido por defeito na sua relação entre as três

partes que o constituíram.  Assim sendo, outro dos objectivos desta proposta tem a ver com a

contribuição última que poderá ter na reflexão e crítica sobre a forma como nos tem sido contada

a história crítica da arquitectura, nomeadamente do Movimento Moderno.  A prática do arquitecto
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não se desliga dos dogmas que essa história lançou e dos modelos que elegeu e é por esses,

dogmas e modelos, muitíssimo condicionada.  Por isso, não pretende ser um ensaio histórico,

servindo-se antes da história para desenvolver uma reflexão crítica assente nos modelos e

práticas da actividade do arquitecto, como um construtor de ideais mais do que um construtor de

edifícios.

O foco da tese não pretende portanto situar-se na tecnologia, na história ou sequer na

teoria, mas na prática entendida como última instância na constituição da arquitectura, baseando-

se essencialmente no ponto de vista do “praticante da arte” e não tanto do historiador ou do

crítico.

Balizas territoriais e temporais.

O território de estudo reporta-se aos Estados Unidos e à Europa, analisando sobretudo as

influências migratórias, em ambos os sentidos, através do Atlântico (ver Atracção e Repulsa,

Capítulo 1).  A cultura dita ocidental é exportada para os novos territórios.  As Américas (norte e

sul) são autênticos campos experimentais dessa cultura nalguns dos seus aspectos mais utópicos

ou idealistas.  O arquétipo da fábrica em betão armado focalizou ainda mais esse território aos

casos mais paradigmáticos, que se constituem como exemplos desenhados e projectados por

especialistas e/ou arquitectos e no diálogo cultural e profissional que se estabeleceu entre essas

classes.  Nesse sentido os Estados Unidos da América oferecem um exemplo de uma prática

consistente e sistemática muito relacionada com o arquétipo da fábrica em betão armado, que nos

interessou particularmente estudar e correlacionar com a prática (desta feita espelhada) europeia.

No entanto houve também que balizar temporalmente o presente estudo.  Existem

argumentos circunstanciais e históricos que nos permitem uma definição de datas, entre as quais

se pode balizar com exactidão este trabalho.  Como se demonstrará nos diversos capítulos, o

modelo da fábrica em betão armado “nasce” nos primeiros anos do século XX (poder-se-á

considerar que é cristalizado com a fábrica da Packard Motors, em Detroit, de 1905) e esgota-se

nos Estados Unidos com a New Shop de Highland Park em 1916, altura em que a fábrica de nave

única e estrutura metálica ganha definitivamente o protagonismo como modelo de fábrica ideal.

Na Europa, o modelo da fábrica em betão armado nunca é extensivamente experimentado como

nos EUA, mas sobrevive ainda para além dessa data, como é o exemplo paradigmático do
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Lingotto em Turim, cuja construção se estende, com novas adições importantíssimas na sua

definição formal e funcional, até cerca de 1926.  Aparentemente a baliza temporal engloba as

duas primeiras décadas para o caso norte americano, estendendo-se até à terceira década

considerando-se o caso europeu.  No entanto, a mútua influência entre profissionais do novo e

antigo continentes, leva-nos a considerar como datas charneiras, as seguintes datas históricas

(aceites genericamente pelos historiadores e críticos de arquitectura):

1895 desde esta data o betão passa a ser usado de uma forma comercial na construção de edifícios (Atlas,
1907: 20).

F. W. Taylor (1856-1915) expõe na American Society of Mechanical Engineers os seus estudos na área da
produção através de uma comunicação intitulada A piece-Rate System, Being a Step Towards a Partial Solution of the
Labor Problem, em que se elabora pela primeira vez sobre o conceito da gestão científica do trabalho e,
consequentemente, dos sistemas de produção (Consonni, 2002: 8-11).

Data em que a firma de Albert Kahn se estabelece em Detroit, na altura sob a denominação de Nettleton,
Kahn & Trowbridge.  Kahn terá recusado uma oferta de trabalho de Louis Sullivan e decidido com os dois colegas
saídos do escritório de George D. Mason e abrirem um escritório próprio (Bucci, 2002: 27-28).

1897-98 Ernest L. Ransome constrói os duas primeiras fábricas no mundo totalmente em estrutura de betão
armado.  Uma delas foi a Pacific Coast Borax Refinary em Bayonne, N.J. (Atlas, 1907: 47).

1898 Primeiro número do Le Béton Armée órgão oficial dos concessionários e representantes Hennebique
(1 de Junho de 1898)

1932
Data da exposição The International Style no MoMA.
“Esta herança [o “estilo” inerente ao Modernismo] foi tornada mais compacta e real pelo facto de em 1932

existirem livros sobre a história e a teoria do Modernismo na arquitectura e no design em detalhe, em quase todas as
línguas” (Benton, 2005: 5).

O concurso do palácio dos sovietes marcou o fim da tolerância soviética estalinista face aos modelos da
arquitectura moderna.

Se as datas entre 1895 e 1898 são instrumentais para o entendimento da consolidação de

uma nova prática, baseada na introdução da inovação tecnológica, já a de 1932 fecha um ciclo da

arquitectura moderna, normalmente aceite como a dos anos heróicos da modernidade.  Os anos

vinte marcam uma época de experimentação da arquitectura moderna em que o material betão

armado é generalizado como uma tecnologia corrente moderna, e como tal de consolidação

definitiva da prática moderna em arquitectura.  Considerando ainda os reflexos do

desenvolvimento da tecnologia do betão armado numa prática Europeia, a Escola de Chicago não

foi abordada neste trabalho.  A razão prende-se ainda com a sua excepcionalidade e

especificidade, não só no contexto temporal, geográfico e ainda no tecnológico, o qual permitiu o

desenvolvimento de um modelo arquitectónico que viria a revolucionar a arquitectura moderna e

contemporânea (arranha céus) e que não era baseado no sistema construtivo em betão armado.

Reconhecemos no entanto, que existirá, em termos da sua real afectação à prática, uma

correspondência ou relação entre os sistemas construtivos empregues e a sua posterior
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disseminação, com a prática do gabinete corporativista norte americano, e aquela que neste

estudo pretendemos demonstrar entre o arquétipo da fábrica em betão armado e a prática do

arquitecto moderno.  No entanto, essa matéria viria a constituir-se como um estudo paralelo e

complementar da presente dissertação, que com esta informaria de uma forma mais genérica a

questão da consolidação de uma prática moderna.

Finalmente dever-se-á aqui referir a ausência de um “caso português.”  De facto o caso

português foi perseguido enquanto matéria na pesquisa realizada em arquivos europeus, com a

esperança de poder fazer uma ponte com as arquitecturas europeias em análise.  No caso dos

arquivos de Hennebique no Institut Français d’Architecture (IFA), encontrámos bastantes

referências a obras de Hennebique em Portugal tendo inclusive levantado toda a sua obra em

território nacional que está documentada e ilustrada na publicação mensal Béton Armé.  No

entanto para o período em estudo e para o tema o argumento que se pretendeu desenvolver em

particular, o caso português não se apresenta relevante, não existindo obras de cariz fabril que se

considerem significativas no do contexto do presente trabalho.3

Metodologia.

Passando pela ontologia construtiva da história da arquitectura de Giedion ([1941], 1982),

ao agrupamento globalista de uma geração de arquitectos visionários e revolucionários de

Hitchcock ([1932], 1995), até ao empirismo crítico de Banham (1986), pretendo construir uma

lógica de análise aplicável à fábrica da luz natural em betão, a partir do entendimento dos

processos envolvidos no projecto e produção de edifícios fabris em betão armado. Nas

aproximações às relações duais de funcionalidade versus operação, estandardização versus

                                                  
3 Refira-se, apesar de tudo, que a obra de Hennebique em Portugal se encontra bastante representada nos arquivos do IFA, sendo
a fábrica do Caramujo de 1897 o exemplo mais significativo.  Neste último caso, no entanto, a estrutura de betão armado do
sistema Hennebique não chega a exprimir inovações tecnológicas e/ou estilísticas, do ponto de vista da linguagem arquitectónica,
que destaque este edifício de outros que eram construídos naquele momento no território nacional e que por essa via denuncie
uma prática alterada da profissão de arquitecto projectista.  Este facto é, aliás, referido a propósito da obra de 1898 para a Escola
Médica de Lisboa, no sistema de Cottacin, por Ana Tostões afirmando que “a utilização das potencialidades do novo material não é
assumida arquitectonicamente, sendo o betão absorvido pela lage e revestido por outros materiais”, acrescentando ainda que “por
isso, podemos concluir que a primeira utilização de betão numa laje aplicada à grande arquitectura, não é revelada com qualquer
sinal eloquente” (Tostões, 2002: 161).  Ver ainda Quintela, 1990 sobre arquitectura em Portugal em betão armado no princípio do
século XX.  Sobre o tema mais genérico da arquitectura e indústria em Portugal ver Registo do DOCOMOMO Ibérico de 2005,
nomeadamente Tostões, 2005 e Folgado, 2005.  Finalmente, na mesma publicação, refira-se o texto de Jorge Figueira e Ana Vaz
Milheiro, em que se afirma que “a fábrica não foi, para os arquitectos modernos portugueses, o programa moderno por excelência”
(Figueira, 2005: 91).
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localização e aos novos valores científicos versus uma tradição mais artesanal no trabalho,

importa reconhecer, num primeiro momento, a forma como foram implicitamente abordados e

entendidos estes temas pelos autores de referência acima citados.

A História da Arquitectura é aqui encarada como um instrumento de análise sobre casos

particulares que, não fazendo parte dela enquanto objectos de nomeação, são passíveis de ser

lidos à luz das suas convenções e classificações. Este instrumento é entendido essencialmente

como um modo de teorizar sobre uma prática, ou sobre as diferenças do seu processo desde o

ponto de origem aos locais de exportação do modelo da fábrica ideal em betão armado.

Não se pretende afirmar que exista uma cultura europeia perfeitamente identificada face a

uma outra norte americana.  Sendo a Europa um continente tão variado, há países europeus

culturalmente mais próximos do que outros da cultura norte americana.  A questão da cultura e

das eventuais sub-culturas, não será abordado a não ser de forma tangencial e referencial uma

vez que estabelece pontes e relações intercontinentais.

Nesse sentido, não se pretende investir na cultura europeia como contexto metodológico,

nem tal se vislumbra como uma consequência do presente trabalho.  No entanto, ter-se-á de ter

em conta a sua influência na posterior contextualização e, algumas vezes, regionalização dos

modelos de admiração do novo continente na Europa.

Pesquisa e método.

O trabalho assenta sobre fontes de três naturezas diferentes: as obras originais,

sobretudo aquelas que ainda se podem visitar (o que terá sido um dos critérios de selecção); os

arquivos municipais e históricos onde estão arquivados os desenhos dos projectos originais sobre

as obras visitadas; e finalmente, a bibliografia sobre essas mesmas obras, publicada ou em

acervo, bem como textos originais dos seus autores e outra bibliografia que de forma tangencial

se revelou essencial à presente dissertação.

Desta forma, o presente trabalho baseou-se de uma forma pesada e eventualmente mais

invisível nos resultados obtidos, em deslocações aos lugares das obras, de forma ao seu perfeito

entendimento, tanto ao nível da sua contextualização nacional, local e imediata.  Para além disso

estas visitas foram sobretudo importantíssimas para entender os próprios edifícios enquanto

objectos/contentores de actividades fabris, nomeadamente naquelas estruturas que se encontram
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devolutas (casos das fábricas norte-americanas visitadas), bem como para entender a forma como

operam, sobretudo aquelas que ainda se encontram em operação (caso da Faguswerk).  A

relação entre a experiência de percorrer o edificado, nos seus sentidos mais pragmáticos e

utilitários da sua performance e operatividade, aos mais poéticos das sensações espaciais, e uma

possível prática do exercício da profissão do arquitecto sobre a obra visitada, acabam por se auto

revelar de forma quase natural para quem, como nós, pratica diariamente o exercício da

arquitectura, seja de uma forma profissional, em gabinete, ou de uma forma mais académica, no

ensino.  A experiência do construído torna-se por isso essencial à prática da arquitectura ou à sua

teorização enquanto uma disciplina do conhecimento. O impressivo cemitério dos grain elevators

de Buffalo, a fábrica de automóveis da Pierce Arrow na mesma cidade, as fábricas e complexos

industriais da área de Detroit, nomeadamente a Packard e a Ford Motors ou o Lingotto em Turim

ou a Faguswerk em Alfeld, Alemanha, e as obras em Paris nomeadas neste trabalho de Auguste

Perret, constituíram experiências perceptivas e descodificadoras de uma prática disciplinar e das

suas variações, sobre a qual se baseou toda a reflexão e especulação aqui contidas.  As

consultas dos desenhos originais dos projectos visitados, revelam-nos outras camadas de decisão

e de processo no acto do projecto, que acabam por vezes por significarem apenas intenções não

seguidas ou alterações efectuadas em obra sobre o projecto original. Refiram-se por exemplo as

visitas à Bentley Historical Library da Universidade estatal do Michigan, em Anne Arbor, onde

consultámos desenhos dos projectos fabris de Albert Kahn, bem como textos de palestras e

conferências nunca publicadas na sua totalidade.  Ou ainda ao Institut Français d’Architecture, em

Paris, onde consultámos os acervos de Hennebique, Auguste Perret, Guadet e Garnier.

Finalmente os arquivos da Bauhaus em Berlin, em edifício desenhado por Walter Gropius, onde

obtivemos importantes documentos desenhados, escritos e fotografados sobre a Faguswerk e

suas diferentes fases de projecto.  Seguiram-se tempos de organização e recolha do material

obtido, com a selecção de desenhos e fotografias e a elaboração de fichas de leitura para as

obras e textos consultados.  Estes momentos de introspecção de trabalho em gabinete tiveram

duas fases distintas, durante e após as visitas “americanas”, no primeiro ano e meio de trabalho

de pesquisa, e durante e após as visitas “europeias”, no ano final da pesquisa.
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Depois a fase de redacção da tese, aproveitando material das fichas de leitura, e

introduzindo sugestões e revisões resultantes do acompanhamento do orientador e co-

orientadores envolvidos.

O argumento lançado no início do trabalho alimentou o próprio processo, sendo sempre

uma hipótese em crescendo que finalmente ganha uma forma cristalina e sedimentada após a

leitura de todas as partes da tese.

Bibliografia.

Sobre a bibliografia consultada haverá que sublinhar a bibliografia original em arquivo

e/ou acervo, caso dos textos e comunicações de Albert Kahn, ou das cartas dos e para os clientes

de Walter Gropius, que revela sempre uma face do não dito ou não explicito na bibliografia de

referência sobre as histórias e teorias da arquitectura moderna.  De importância excepcional

revelaram-se as visitas e consultas aos arquivos de Albert Kahn na Bentley Historical Library da

Universidade do Estado do Michigan, aos arquivos do Institute Francais d’Architecture, em Paris,

ao espólio dos arquivos da Bauhaus em Berlim, ou aos arquivos históricos municipais da cidade

de Turim, em Itália. Em complemento às visitas e aos desenhos originais, com estes textos fecha-

se o círculo do estudo do arquitecto autor sobre a sua obra.  Depois a bibliografia específica, em

forma de monografia de obra, de autor ou temática, na qual se resumem outras investigações e

teses sobre temas tangentes e complementares e sobre as quais se pode elaborar de forma mais

conclusiva e aberta, como as publicações de Gwenaël Delhumeau sobre Hennebique, Peter

Collins sobre Auguste Perret, os autores que se debruçaram sobre a obra de Albert Kahn, como

sejam Federico Bucci, W. Hawkins Ferry ou Grand Hildebrand, Annemarie Jaeggi sobre a

Faguswerk de Walter Gropius e Carlo Olmo a propósito do Lingotto. Estes trabalhos revelaram-se

importantes porquanto permitiram um diálogo entre autores ao qual o argumento final desta tese

não será concerteza indiferente.  Dever-se-á aqui referir as obras sobre a forma de manuais da

construção, sobre o sistema do betão armado, que eram publicados no princípio do século XX

para apoio a projectistas e construtores.  Estes manuais, muitas vezes editados pelas empresas

que representavam esses sistemas, apresentavam artigos sobre novas experiências construtivas

que em alguns casos se viriam a revelar fundamentais na evolução a apuro tecnológico na
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construção em betão armado.4  Refiram-se, a este propósito os manuais da Atlas Portland Cement

Company e da Ransome Concrete Machinery Co., publicados nas primeiras duas década do

século XX, as revistas mensais The American Architect and Building News e a Engineering News

and American Railway Journal, ambas as publicações com uma orientação essencialmente

técnico-profissional, ou as publicações e artigos de Ernest Leslie Ransome (alguns destes com

Alexis Saurbrey), instrumentais na divulgação das boas práticas do sistema em betão armado na

sua fase inicial nos EUA.  Finalmente, os trabalhos de referência, desde as histórias e

compêndios, aos tratados e textos teóricos de contextualização da modernidade, bem como

outros títulos mais abrangentes e de áreas complementares mas multidisciplinares à arquitectura.

São por isso correntes as referências a Reyner Banham, Adolf Behne, Walter Curt Behrendt,

Leonardo Benevolo, Adrian Forty, Kenneth Frampton, Siegfried Giedion, David P. Handlin, Henry-

Russel Hitchcock, Philip Johnson, Hugh Morrison, Nikolaus Pevsner, Manfredo Tafuri, Wilhelm

Worringer e Bruno Zevi.  Na nossa opinião a publicação de Hitchcock e Johnson de 1933, terá

representado um desafio pela forma como de um modo dogmático e esquemático categoriza o

modernismo.  É, no entanto, com base na aceitação desta categorização do que é um edifício de

estilo internacional, que se desenrola o argumento desta tese em sentido oposto, como que uma

demonstração de que a liberdade estilística e artística faz ainda parte do arquitecto moderno

europeu, não como uma réstia de uma herança historicamente reconhecida, mas essencialmente

como uma necessidade de se oferecer resistência ao avanço galopante de uma sociedade

centrada na produção e no consumo.  De salientar o título de Horatio Grennough, Form and

Function, colectânea de textos publicada em 1948 mas todos eles datados de pelo menos um

século antes.  Estes textos elaboram sobre o que aqui denominamos pelo espírito funcionalista,

antecipando em meio século as tendências de uma arquitectura utilitária e de certa forma orgânica

que se viria a afirmar a partir das fábricas de betão armado norte americanas no início do século

XX.

Haverá outras obras que pela sua aproximação crítica e genérica ao mundo do trabalho e

da organização do trabalho acabam por ter um destaque particular em certos capítulo ou sub-

capítulos, como sejam os escritos de Karl Marx e Friedrich Engels, Henry Ford, Lindy Biggs, Amy

E. Slaton, Frederick Winslow Taylor, ou Olivier Zunz.

                                                  
4 Estes manuais foram consultados na área de “reservados” da Avery Library da Universidade de Columbia em Nova Iorque e na
Biblioteca Pública de Nova Iorque.
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Ainda em consequência do recurso a uma bibliografia mais especializada, há trechos do

texto que se referenciam a uma única obra, ou a um único autor, ao longo de sub-capítulos

inteiros.  Por exemplo no capítulo 3 sobre Hennebique, são constantes as referências a Gwenaël

Delhumeau.  Este facto deve-se à especificidade do seu trabalho como arquivista responsável

pelo espólio Hennebique no IFA, sendo que praticamente todas as publicações idóneas sobre

Hennebique têm a sua assinatura.

Finalmente, refira-se que toda a Bibliografia é activa, havendo, no entanto títulos listados

sem que a eles haja uma referência numa qualquer secção ou capítulo do texto.

Estrutura.

A tese estrutura-se em sete capítulos, sendo o último destes a Conclusão. No primeiro

capítulo elaboramos sobre uma contextualização teórica e histórica dos temas da tese, sendo que

para isso os pontos que a estruturam poderão ser tomados com relativa autonomia face aos

capítulos seguintes da tese.  Os capítulos 2 a 6 elaboram sobre os conteúdos específicos da tese,

sendo que se vão concentrando sobre o objecto de tese à medida que se vai avançando na sua

leitura.  Todos estes cinco capítulos são conclusivos de uma forma parcial, relativamente ao

subtema que tratam.  O capítulo 2 trata essencialmente do material betão e do seu sistema de

construção armado.  Elabora de uma forma historicista e resumida sobre a sua evolução, a

importância das suas patentes e subprodutos, concentrando-se na Europa e nos Estados Unidos

como os campos naturais ou originais da sua evolução.  Conclui sobre o que é uma prática nestes

sistemas construtivos, suas condicionantes e inovações no campo da construção e muito

particularmente da arquitectura.  Finalmente elabora sobre a relação entre a própria noção de

modernidade com a co-existência destes sistemas construtivos, ou a partir destes mesmos.  Esta

relação torna-se particularmente significativa porquanto lança a hipótese de como a regularização

de uma prática construtiva científica e também académica influenciará directamente a indústria da

construção.  Os dois capítulos seguintes, os capítulos 3 e 4, elaboram sobre a especificidade da

aplicação e resultado destes sistemas na Europa e nos EUA respectivamente.  A sua aceitação no

mercado da indústria da construção, mais particularmente no ramo das infra-estruturas industriais,

nomeadamente as fábricas e a forma em como estes sistemas sistematizaram os mercados em

que se inseriam, bem como as práticas de projecto desenvolvidas pelos seus arquitectos.  Ao
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contrário da Europa, nos EUA, por causa da sistematização a que os processos construtivos em

betão armado obrigaram, chega-se a uma definição de produto ideal para o sistema a que

corresponderá a fábrica de betão armado.  Este momento conclusivo é particularmente importante

para a compreensão dos capítulos seguintes bem como das suas implicações nas conclusões

finais.  Os capítulo 5 e 6 elaboram sobre os casos de estudo seleccionados.  O capítulo 5, centra-

se sobre as duas obras mais importantes de Albert Kahn no sistema em betão armado, e no nosso

entender as duas obras deste arquitecto mais influentes a nível internacional.  Estas obras,

construídas nos primeiros quinze anos do século XX, permitem traçar o surgimento de uma prática

de escritório corporativo.  Em contraponto os casos estudados no capítulo 6 referem-se a casos

europeus.  Estes últimos são mais dispersos e não se concentram num único arquitecto, mas

contribuem para a constituição de um enquadramento teórico e prático para a profissão do

arquitecto na Europa que como se verá, se viria a distinguir a partir desta altura, de uma forma

definitiva e afirmativa durante todo o século XX.

A conclusão, capítulo 7 e último da tese, resume em quatro pontos as conclusões parciais

dos cinco capítulos intermédios.


