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A questão colocada no título sobre a CONSOLIDAÇÃO DE UMA PRÁTICA, refere

directamente a preocupação da sobrevivência de uma prática profissional cuja forma comum e

alargada a todas as outras as possa redimir e conservar. Apesar de todas as alterações e

idiossincrasias contextuais e culturais que poderão distinguir diferentes práticas e consequentes

resultados, a prática do arquitecto moderno pode identificar-se essencialmente como sendo de raiz

cultural e contextual, ao invés de uma resposta directa a processos e rotinas. Acresce que esta prática

genérica do arquitecto moderno se baliza numa ética construtiva e representativa que se vai

lentamente alterando, sem nunca haver momentos de uma nítida ruptura.  Ou seja a prática consolida-

se no tempo, transformando-se e adaptando-se, da mesma forma, que o tempo altera a forma das

coisas numa lógica de produção selectiva.118

7.1 O CONSTRUTOR / ESPECIALISTA.

Com Hennebique assistimos à inclusão na prática do projecto de um sistema de normas e de

regras cada vez mais apuradas com vista a uma performance física e financeira da estrutura de betão

armado.  A nova estrutura é  autónoma e dissociável da arquitectura, uma ossatura invisível que

permite a sobreposição de qualquer arquitectura.  Esta relação entre esqueleto e pele, ossatura e

massa de preenchimento, obriga a um entendimento analítico do projecto, cujas partes constituintes

contribuem de diversas formas para o produto final / edifício.

Desta forma, o sucesso comercial de Hennebique baseou-se numa aparente dualidade entre a

performance da construção e a sua imagem, em que qualquer que fosse o estilo arquitectónico, a

estrutura de betão armado garantia sempre a regularização técnica da estrutura construtiva.

Na Europa, o arquitecto aceita o engenheiro enquanto especialista da estrutura da construção,

reassumindo dessa forma a sua posição de mestre artista, não a perdendo ao longo de toda a epopeia

moderna, mas pelo contrário, enfatizando-a através de uma nova arte mais abstracta, mas de

linguagem construtiva mais representativa da tecnologia e da vida modernas.

A circular de 1906 consagra em definitivo a importância dos engenheiros como agentes de

projecto responsáveis perante a sociedade civil das normas técnicas, higiénicas e de segurança que as

estruturas em betão armado deveriam garantir.  A partir desta altura, a prática da arquitectura

                                                  
118 A este propósito sobre a transformação temporal da forma das coisas, nomeadamente sobre uma teoria da forma dos objectos, ver
Kubler, 1962.
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dissemina-se também pelos gabinetes dos engenheiros, agentes oficialmente autorizados como

projectistas das estruturas dos edifícios.

De certa forma, o progresso é travado pela circular de 1906, sendo que a defesa de um direito

de classe, a dos engenheiros, se sobrepõe a uma maior independência e generalização de um

projecto/norma, que até aqui era do exclusivo controlo dos construtores/especialistas.  Neste particular,

reconhece-se a manutenção de uma mestria liberal, através da afirmação de um outro corpo de

projectistas, os engenheiros, em desfavor da liberalização de um produto directamente através dos

seus produtores (ou executores).

Quando Hennebique reage violentamente através da sua publicação mensal oficiosa à circular

de 1906, fá-lo com um sentido de defesa de um mundo corporativo que nascera do seu próprio mérito,

onde o construtor/especialista, que ele era, retinha ainda o segredo da infra-estrutura e estrutura do

edifício.

De facto, o universo das obras do sistema Hennebique não é representativo da expressão

arquitectónica de uma vontade de modernidade.  O produto de Hennebique dissemina-se como

conhecimento técnico, pelos gabinetes de projecto de engenharia.  Na Europa esse conhecimento

torna-se presente numa prática que se generaliza sem ser instrumental a nível dos seus resultados

visíveis.  No entanto com sua internacionalização para os EUA a experiência será diferente,

nomeadamente quando aplicada a obras de carácter mais utilitário e de raiz industrial.  Estas

excepções confirmam uma prática que persiste para além do sistema ou dos agentes que o

representam.  Nos EUA as estruturas aparentes de betão armado que encontramos nas fábricas

construídas no sistema Hennebique e desenhadas por arquitectos, confirmam uma organização

societária diferente, na qual o especialista/construtor terá como aliado o arquitecto.  Esta aliança, típica

de uma sociedade puramente capitalista, distingue-se daquela que prevalece na Europa na qual a

resistência ao desaparecimento do “bem social” acaba por também fazer parte de uma ética de

projecto.
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7.2 MODERNIDADE E INDUSTRIALIZAÇÃO: A PRÁTICA DA CORPORAÇÃO.

A industrialização do betão armado nos EUA, representa, de certa forma, a modernização dos

EUA.  De facto, indústria e modernidade são dois conceitos complementares quando se fala de

economia e arte nos EUA.  Não existe a primeira sem a segunda, nem a segunda sem a primeira.

Desta forma, e relativamente à indústria do betão armado na Europa, o caso norte americano reveste-

se da obrigatoriedade da nacionalidade.  A indústria era o advento por excelência do progresso do

novo país, moldava economias regionais e organizava territórios e cidades.  O caso das patentes e

invenções de Ernest Ransome elucida claramente o efeito económico destes avanços sobre o objecto

final produzido.  A indústria do betão armado torna-se tão operativa e atraente que o edifício produzido

se transforma em objecto de produção.  As garantias de higiene, segurança e ambiente eram

confirmadas pelas seguradoras e o valor do edifício tornava-se residual pela evolução “natural” do

modelo ideal de fábrica.  Este sistema evolutivo, que se dá a todos os níveis da produção, tem

expressão significativa também ao nível da produção do projecto, orientando o design do edifício para

questões estritamente ligadas à sua performance enquanto objecto de construção e diminuindo a

importância relativa das questões de representação que continuavam a acompanhar as arquitecturas

europeias.

No entanto, não deixa de ser significativo que o advento industrial nos EUA e seu aparente

sucesso face à segunda industrialização europeia, resida na definição de uma hierarquia de sociedade,

que à falta de títulos e ordens, sejam de nobreza e/ou clericais, se baseie nas capacidades

empreendedoras dos seus intérpretes.  A organização de raiz de uma sociedade assente em núcleos

de conhecimento e informação democratizados (as universidades) e a relação directa entre estes e os

centros da produção industrial, possibilitam o nascimento de um projecto global da construção de uma

nação que aposta, definitivamente, nas suas capacidades produtivas.  Por esta razão e pela aparente

inexistência de patamares sociais, os EUA tornaram-se terreno fértil ao experimentalismo moderno.  Os

profissionais liberais europeus, que se afirmaram como classe sobretudo no século XIX e se

consagram resistentemente durante todo o século XX, têm o seu contraponto, nos EUA, aos

profissionais corporativos.  Estes últimos integram um tecido de produção orientado, cuja formação

reside na sua própria formação científica e universitária.  Ou seja, a sua existência e formação de base

faz parte integrante da constituição e da sistematização dos meios de produção industrial nos EUA.

Neste sentido, e lembrando T. S. Eliot (1948), a alta cultura norte-americana era passível de ser
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acessível através da sua normalização, por um lado e pela sua especialização e sub-especialização,

por outro.

Esta é a sequência natural e evolutiva do objecto/produto que a fábrica de betão armado

representa enquanto protótipo de arquitectura.  Para que se passasse da sua idealização inicial à sua

completa racionalização, cujo exemplo acabado vemos consagrado, respectivamente, nas Old e New

shops de Highland Park (1909 e 1916), foram precisos apenas meia dúzia de anos de produção

maciça, durante os quais os métodos de controlo qualitativo e quantitativo ditaram novas necessidades

na configuração espacial e arquitectónica daqueles edifícios em particular.

A fábrica, objecto idealizado e especializado enquanto edifício funcional, surge neste contexto

como um território de projecto que acaba por não ser específico à indústria.  Ou seja, a fábrica de

betão armado representa em si o resultado de um processo evolutivo, não só de toda uma organização

societária, de um processo de industrialização, mas, naquilo que nos interessa no particular deste

trabalho, de uma prática que conduziria à formação de uma ideia de modernidade na América do

Norte.

No entanto, embora se possam encontrar justificações baseadas no significado para uma nova

arquitectura norte americana, o processo de industrialização, como modus facienti, da construção em

betão armado e a co-responsabilidade do arquitecto na promoção do projecto global do edificado e

dessa mesma industrialização, obriga a uma prática de atelier menos artística e mais corporativa.  O

arquitecto também se torna agente do negócio, não só do seu enquanto firma estabelecida, mas

enquanto promotor do seu cliente.  Desta especialização do arquitecto ao cliente, na qual o arquitecto

se torna seu colaborador “especial”, resulta um mercado de trabalho consistentemente protocolar, em

detrimento de um outro mais liberal e de correlações mais genéricas e ligadas à sociedade civil.

A arquitectura do betão armado é em si uma mais valia publicitária e de representatividade do

espírito moderno.  O objecto edifício resume em si todo um processo de industrialização, desde a

estandardização e uniformidade, ao realismo material e moral, ao progressismo social, à gestão

sistemática e científica de toda a operação industrializada, ao novo gosto arquitectónico que o

funcionalismo representava, e finalmente a flexibilidade dessas mesmas estruturas.  Afinal de contas

criava-se uma nova imagem do construído e da paisagem que corporizava a operação industrial e se

estendia a todo o território da América do Norte.

A admiração inicial dos arquitectos europeus pelas obras norte-americanas prendia-se com a

sua tentativa de resumirem o mundo estilístico da arquitectura aos volumes e superfícies que Le
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Corbusier apresenta como características fundamentais da arquitectura da vanguarda europeia (Le

Corbusier, 1923).  O edifício industrial apresenta uma estrutura em betão reticulada e essencial,

exprimindo no exterior a sua estrutura e compartimentação.  Os grandes vãos, espaços abertos, fluidos

e flexíveis a uma certa polifuncionalidade, são depois ocupados e preenchidos por sistemas e

esquemas de operação que os informam na sua funcionalidade específica.  Desta forma, a carapaça

exterior respira da sua interioridade, bem como a sua interioridade se acusa nos seus volumes e

superfícies exteriores.  No caso dos silos de cereais, por exemplo, a mecânica do funcionamento das

massas de grão e o seu escorrimento gravítico natural acabam por moldar as superfícies de betão a

volumes elementares perante o equilíbrio das forças e reacções em presença.  A modulação da

superfície e do volume a uma operação industrial e suas actividades específicas acaba por demonstrar

da plena verdade da arquitectura enquanto meio de representação dessas mesmas actividades.

Similarmente, as fábricas dos complexos de automóveis que inspiraram os modernos, como a Packard

Motors (1905/09) ou Highland Park (1909/12), constituíam-se apetrechadas de sistemas de controlo

higiénico, ambiental e de segurança que acrescentavam, para além da operacionalidade obtida pelo

seu lay-out construtivo e de maquinaria de processo, uma performance inexcedível que as

transformava em máquinas executivas da sua função.  Também o automóvel de Henry Ford respondia

da mesma forma aos parâmetros de operacionalidade e performance.  De facto, o desenho dos

primeiros automóveis da Ford não respondia a critérios estéticos ou de embelezamento supérfluo, mas

a exigências de identificação entre a operação que cabia a cada parte (Sosa, 1999).  O capot encobria

o motor e formalizava esse envolvimento, o assento representava domesticamente o mesmo sofá de

um lar da classe média norte-americana, o porta bagagens tinha a forma de uma mala de viagem e as

rodas apresentavam-se com os seus guarda-lamas como nas diligências que ainda circulavam.  Esta

relação entre forma e operação acabava por se tornar evidente na relação que os modernos

estabeleciam entre forma e função da arquitectura.  Também os automóveis, à semelhança dos

edifícios industriais eram constituídos por sistemas independentes e autónomos que garantiam uma

maior performance na função final do automóvel.  Os limpa-vidros, sistemas de ventilação do motor,

sistemas de amortecedores, etc., agrupados e estabilizados em volta de uma estrutura de chassis, tal

como as redes e infra-estruturas em torno da estrutura em betão armado do edifício, contribuíam com

os seus elementos mais completos e operativos (motor, porta bagagens, rodas, assentos, etc.) para um

design funcionalista que, tal como na arquitectura, representava a verdade da máquina a operar na sua

máxima performance.  Esta relação entre indústria e arquitectura eleva a função como um valor da
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arquitectura em si, da mesma forma que industrializa os métodos de projecto e da construção.

Desenhar ou descobrir a fronteira entre a verdadeira natureza formal de uma dada função para um

edifício, ou reconhecer a presença de um estilo que se inspira na máquina e na sua dinâmica operativa

e performativa, implica também identificar, no mundo da arquitectura, os limites entre uma prática

arquitectónica objectiva e pragmática e uma outra, mais retórica e artística, como fazendo parte do

mundo da arquitectura no principio do século XX.

Cedo, com a fábrica da Packard, se começaram a definir na indústria automóvel norte-

americana preocupações ambientais, de saúde e higiene como condições essenciais a garantir aos

trabalhadores fabris.  Como se verificou, esta noção de qualidade ambiental influenciou os espaços e a

arquitectura fabril, nomeadamente o modelo da fábrica em betão armado, constituindo em si normas,

que embora não registadas sob regulamentação oficial, o eram sob o paradigma da oferta

concorrencial.

A novidade do edifício nº 10 da Packard (1905) resume, na sua materialidade e construção

para além dessas preocupações ambientais, as inovações técnicas e “estilísticas” introduzidas no

campo particular da história da arquitectura moderna.  No entanto, a contribuição do trabalho de Albert

Kahn nestes projectos acrescenta, em conjunto com os edifícios 1 a 9 em construção tradicional de

alvenaria e madeira, uma nova forma de contextualização do valor da arquitectura no âmbito do

território da produção industrial.  As várias fábricas do campus industrial representam formas de

organização de actividades que variam constantemente com o progresso da tecnologia industrial e

consequentes modos organizativos.  As fábricas têm uma flexibilidade múltipla, tendo a capacidade de

serem acrescentadas, na vertical ou na horizontal ou de serem parcialmente demolidas e

reaproveitadas.  O seu valor enquanto edifício integral limita-se à duração de uma actividade, para que,

quando esta última cessa ou se altera, possa ser demolido, substituído ou alterado. Um dos factores

chave para o sucesso de crescimento e possibilidades de alteração das fábricas do complexo da

Packard, deveu-se ao facto da sua modulação estrutural permitir uma flexibilidade na composição

organizativa das suas diversas partes funcionais.  O programa relaciona-se com um jogo operativo

baseado nas necessidades espaciais estabelecidas para as várias actividades intervenientes na

operação industrializada, tornando-se abstracto.  Desta forma, o módulo autonomiza-se de uma

ocupação definitiva ou de um esquema funcional preciso.  Quando esse esquema de operação se

altera o layout também muda, de forma a acomodar um novo esquema de funcionamento.
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Este pragmatismo sobre as obras para as fábricas de Packard por parte de Kahn, permite uma

aproximação científica e objectiva à arquitectura.  A objectivação da arquitectura, torna-se importante e

sistemática no modo operativo de fazer projectos do escritório de Kahn, introduzindo ligeiras alterações

com base no melhoramento da performance da fábrica futura, bem como na sua constante reavaliação

de layout.  Este saber incremental, pragmático e empírico, torna a prática de Kahn essencial à sua

afirmação enquanto arquitecto especialista em fábricas, ou estruturas industriais, dotando-o de uma

experiência que acabará por desenhar o seu sucesso futuro no seio dos industriais, promotores finais

da arquitectura fabril.

Se excluirmos a política social em que se viria a envolver o fordismo nos anos vinte e trinta, as

construções de Highland Park representaram, a todos os níveis, uma concretização da prática moderna

em arquitectura, inventando-se o edifício infra-estrutura que receberia qualquer actividade produtiva.  A

tipologia espacial proposta pela fábrica da Packard, em Detroit, concluía-se em Highland Park com a

Old Shop.  O espaço contínuo, indiferenciado pela modulação estrutural e pelos altos níveis de

iluminação natural, era oferecido como área de trabalho ao espaço de produção que aí se viria a

instalar de seguida com a construção da New Shop.

A New Shop foi desenhada para uma operação de movimento permanente, de ritmo constante,

do qual a máquina é a sua expressão artística última.  O ambiente desumanizar-se-á porque o tempo

da percepção se regulariza à constância do tapete rolante.  No limite teórico a que toda a operação

obedece, o operário é dispensável ao espaço da produção. O espaço de produção representa aí uma

fórmula operativa e performativa sobre um ciclo produtivo, constituindo-se como uma linguagem

técnica e científica absoluta sobre o qual o arquitecto entrega definitivamente o testemunho da obra ao

engenheiro de operação.  Esta é a consequência última sobre o objecto arquitectónico, o qual não é

reconhecido como obra de arquitectura por homens como Walter Gropius ou Le Corbusier, como terão

sido as fábricas iniciais de Albert Kahn.  Esta separação entre espaço de produção e de trabalho

tornar-se-á importantíssima na distinção entre a posterior produção arquitectónica dos EUA e da

Europa.

O edifício da fábrica da Old Shop, usado como imagem monumental por Gropius e Le Corbusier,

representa um ícone da linguagem moderna, que na época, entre 1913 e 1923, ainda se encontrava

em fase de gestação.  Ao serem privadas das suas funções essenciais, as fábricas de Highland Park

assumem em pleno as suas qualidades arquitectónicas fundamentais, pós-funcionalistas, apenas

descuráveis quando as observamos e avaliamos “em repouso.”  Esta é uma das características das
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obras listadas no livro do International Style, tendo por isso Alfred Barr sugerido que aquele grupo de

obras deveria ser referenciado ao invés como Post-functionalism Style (Barr 1995: 29-30).

Os anos do pós-primeira guerra são os anos da euforia da produção antes do crash bolsista de

1929, que culmina a grande depressão nos EUA.  O crash deve-se em grande parte à sobre produção

de bens e produtos para além da procura.  Esta obsessão da produção pela produção gera um novo

espaço construído, que sendo de alguma forma representado e construído na New Shop de Highland

Park, acabará por tomar formas diferentes nas diversas estruturas fabris de Kahn após Highland Park.

Highland Park, representa, no entanto, o ponto de transição entre o espaço de trabalho, presente na

Old Shop, totalmente desenhada e supervisionada durante a sua construção por Kahn, para o espaço

de produção, representado pelas teorias organizativas sobre a fluidez e sequência mecanizada das

linhas de montagem dos engenheiros de Ford.  Nesta última, Kahn, assume um papel mais conciliador,

de arquitecto do invólucro deixando o espaço habitável à inevitável transformação da máquina do

progresso.  Mas a máquina do progresso não reconhece conjecturas sociais, pelo contrário ignora-as.

O Fordismo, enquanto objectivo que justifica todos os meios, impõe-se pela arquitectura de Kahn,

nomeadamente a New Shop e a fábrica de River Rouge.  Se Albert Kahn entende o Fordismo como

uma espécie de programação e planeamento do projecto e obra, o facto é que a consequência social

do Fordismo acaba por ser demonstrativo daquilo que Tafuri descreve como uma ideologia subjectiva

por forma à sua materialização utópica (Tafuri, 1985: 41-52).  Refira-se que a crise da ideologia

coincide com o surgimento das vanguardas europeias do principio do século, bem como as teorias

sociais daí emergentes, as quais haveriam de dar origem ao projecto social democrata europeu, que

seria testado na Alemanha dos anos trinta (49).Tafuri nota que antes do total abandono do New

Deal119, o objecto da produção e os ciclos dessa produção se assumem como os motores da ideologia

intelectual, na qual, por exemplo, Henry Ford apregoava que nesta perspectiva unificadora do trabalho

intelectual, com o trabalho “concreto” e industrial, se poderia traduzir uma “clara e explícita «atribuição

de sentido» a esse mesmo ciclo” (50).  Esta é uma “opção consciente”, em que a “queda da aura

benjamiana” representa o seu reconhecimento intelectual (49).  Trata-se de um projecto em que a

ideologia é “completamente inserida no processo laboral” e a “socialização do trabalho – em utopia

capitalista-industrial” (52).

                                                  
119 Projectos de promoção económica e social lançados por Franklin Delano Roosevelt, entre 1938 e 1945, a seguir à grande depressão
do final dos anos vinte e princípios dos anos trinta.
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7.3 O ARQUITECTO / CONSTRUTOR EUROPEU.

Este é talvez um dos raros momentos em que é possível identificar uma oscilação da prática

que, através de padrões reconhecidos como modernos, se generaliza nos EUA mas que acabará por

não ser seguida por nenhum dos mestres europeus, reconhecidamente denominados como modernos.

O anonimato do arquitecto Fordista, reside na sua competência organizativa, para, através de um

modelo de gestão científica dos seus trabalhos, se tornar num businessman.  Esta é a nova condição

do arquitecto moderno nos EUA nos anos vinte.120  Este é o modelo de prática profissional que o

arquitecto europeu acabará por recusar, embora os modelos arquitecturais que estarão na base dos

primeiros manifestos modernistas tenham sido “produzidos” na lógica dessa mesma prática.

O caso de Auguste Perret, representa um caso paradigmático e ao mesmo tempo único na

relação que estabelece entre a sua prática de atelier e o seu compromisso enquanto “construtor”.

É com um sentido ético sobre a prática da arquitectura como uma profissão de mediação entre

arte e técnica, que Perret apresenta as suas soluções de um desenho “erudito” sobre uma solução

construtiva como o betão armado, quando faz participar numa mesma obra narrativas paralelas e

complementares, como sejam uma de carácter mais “artístico” e uma outra mais construtiva.

Neste sentido, e como Kahn, a racionalização do detalhe construtivo por Perret, através da sua

repetição e variação de obra para obra, corresponde também à possibilidade de, mantendo uma

actualização constante pela adopção de um sistema construtivo de carácter essencialmente industrial,

como é o caso do betão armado, permitir a sobrevivência de uma arte da construção, que

tradicionalmente se garantia através da tradição oral e do trabalho artesanal.

A arquitectura de Perret segue o racionalismo construtivo posto na concepção da arquitectura

clássica de raiz greco-romana, em que os elementos constituintes são como caracteres de uma

linguagem que tem regras e formas de passado, presente e futuro.  Para Perret a arquitectura é

construção através dos seus elementos constituintes, bem como a construção se pode tornar

arquitectura pela sábia conjugação entre esses mesmos elementos.  Esta ontologia da construção é

erudita e completa a obra dentro do seu ciclo conceptual, não admitindo quaisquer variações ou

interferências externas ao acto da concepção.  Por esta razão, a obra de Perret acaba por adoptar o

                                                  
120 Dever-se-á reconhecer o papel absolutamente extraordinário e original de Frank Lloyd Wright (FLW).  No entanto o seu caso
representa mais uma excepção à regra do que um caso exemplificativo.  Antes do seu reconhecimento nos EUA, que nunca se deu
totalmente e de forma unânime durante a sua vida, mas acabará por ser, merecidamente, um caso póstumo, FLW é reconhecido e
consagrado na Europa, mais permeável a casos idiossincráticos, ou sobretudo permeável a esses mesmos.
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betão armado como sistema preferencial.  Neste novo sistema e na sua materialidade aparente Perret

procura uma síntese das potencialidades presentes nos sistemas construtivos clássicos baseados nos

elementos de pilar e viga, nomeadamente a estrutura de madeira, de onde originariamente surgiram as

primeiras construções da civilização clássica, ou a estrutura de pedra, que seria o sistema adaptado a

partir do inicial em madeira.  Nessa síntese de Perret entre composição elementar e material, o sistema

de betão armado é fechado, inflexível, e por essa razão cada obra de arquitectura torna-se num objecto

completo e integro.

Ao comentar o trabalho e as obras de Freyssenet, Perret não as considerava como

arquitectura mas como obras puras de engenharia, porquanto para serem obras de arquitectura lhes

faltava a Harmonia, Proporção e a Escala, que a arquitectura ocidental tinha herdado da escola

Ateniense (Collins, 2004: 200).  Esta distinção entre arquitectura e construção de engenharia torna-se

essencial na diferenciação entre uma escola europeia e uma escola norte-americana.  Qualquer destes

três atributos, essenciais para a definição de arquitectura enquanto obra construída, negam totalmente

as potencialidades e capacidades enumeradas para as obras fabris de Albert Kahn, por exemplo,

nomeadamente quanto à sua flexibilidade, possibilidade de crescimento ilimitado através da simples

multiplicação do módulo base.  A trilogia de Kahn, Programa, Estrutura e Economia, responde, de

acordo com os critérios de Perret a uma obra de engenharia, mas não necessariamente a uma obra de

arquitectura.

Na Europa do início do século XX são raras as obras de cariz industrial ou utilitárias,

integradas num tecido urbano consolidado, ou em vias de consolidação, sendo que por essa razão o

seu tratamento arquitectónico era usualmente secundarizado.  Uma das excepções terá sido a obra de

Matté-Trucco nomeadamente a fábrica para a FIAT (1915), para além de toda a sua encomenda

profissional na época para a região de Turim.  No entanto e apesar de a experiência no norte de Itália

ter sido profundamente influenciada pelo caso norte americano, acabou por gerar um modelo edificado

completo e fechado por oposição ao crescimento ilimitado de inspiração original.  O projecto do

Lingotto funciona de forma incremental e experimental, conforme as necessidades para um melhor

funcionamento da linha de montagem dos automóveis em produção.  O crescimento e forma eram

devidos a razões meramente utilitárias e nunca estéticas ou de composição.  No entanto, a fábrica

apresenta um desenho de elementos singulares, como sejam os pilares e vigas que formam os seus

pórticos de fachada, cuidado e de raiz clássica, à qual não será totalmente indiferente a preocupação

de Matté-Trucco pelo desenho composicional.  A totalidade da forma bem como a sua racionalidade
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organizativa obedecem a critérios organizacionais modulares nos quais se estendia a linha de

montagem dos automóveis.

Embora engenheiro de formação, Trucco faz depender o projecto para o Lingotto de questões

de composição e da agregação entre elementos de arquitectura que não podem ser consideradas

apenas estilísticas ou artísticas.  Ao contrário, e embora se possa reconhecer um vocabulário sobre a

disciplina específica da arquitectura, terá de se reconhecer da importância desse vocabulário na

afirmação de uma linguagem moderna e futurista, sendo também e por isso mesmo funcionalista.  O

funcionalismo europeu é uma corrente estilística ao contrário do utilitarismo norte americano que acaba

por se revelar como uma forma de construir.  O caso do Lingotto é disso exemplo, reconhecendo-se

não a sua importância enquanto protótipo da indústria mas sobretudo enquanto arquétipo de

arquitectura.

A fábrica europeia é por essa razão um objecto arquitectónico para além da sua funcionalidade

específica.  Apresenta-se como a racionalização do significado da arquitectura, nos casos analisados,

sobre uma prática com um sistema construtivo particular e universal como será o caso do betão

armado.  Ao invés, no caso dos modelos originais norte americanos poder-se-á discutir da sua

aceitação ou categorização enquanto objectos artísticos, uma vez que o pragmatismo racionalista e

economicista que os caracteriza remete estas obras para a condição de objectos / máquinas, residindo

na sua necessária incompletude uma aparente flexibilidade de crescimento.
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7.4 ARTISTAS E ESPECIALISTAS.

Parece-nos, no entanto, que a aceitação de um arquétipo de arquitectura pelo mestre europeu,

ao contrário da adopção de um protótipo sobre o qual arquitecto e construtor norte americano investiam

o seu conhecimento empirista, permitiu que o primeiro transformasse um modelo construtivo num

modelo ontológico, consagrando dessa forma a continuação do seu primado enquanto mestre da obra,

ou mestre artista.

Nesse sentido, na Alemanha, o contributo essencial da Deutscher Werkbund, para além dos

notáveis modelos icónicos arquitectónicos que ilustrariam manuais e compêndios da História da

Arquitectura Moderna, deve-se quanto a nós, na definitiva afirmação do arquitecto que “deixa de ser

subserviente a clientes e construtores,” para passar a “ter um papel na formação do espírito do tempo”

(Giedion, 1920: 481)121.

Esta inversão de tendência, face ao modelo norte americano em que o arquitecto assume uma

posição pro-cliente, institucionalizando-o, marca uma diferença crucial entre Europa e EUA no

entendimento do papel do arquitecto na sociedade civil e, como tal, na sua prática.  O modelo Europeu

assenta ainda na resistência à abstracção122 do trabalho e à consequente diluição progressiva das

capacidades artesanais dos trabalhadores, resistência essa que terá gradualmente sucumbido no

modelo norte americano.

Na Europa a redenção do edifício fábrica passa pela sua definitiva aceitação como um

arquétipo artístico e estético de uma arquitectura progressista e moderna.  Todo o processo que rodeia

a construção da fábrica de Gropius em Alfeld, a Fagus de 1911, é disso exemplo, quando Carl

Benscheidt assume a importância do design em arquitectura.

Este é o design da representatividade social, alargada ao operário das fábricas, aquele que era

o verdadeiro construtor da modernidade.  As teorias políticas sociais transcendem o seu campo mais

hermético e retórico, para se afirmarem nos objectos do quotidiano do progresso, do qual faz parte, de

forma determinante, a arquitectura.  A fábrica representa essa realidade com todo o modelo de conflito

que dele emerge, assumindo-se portanto, entre os arquitectos da Werkbund como um importante

campo experimental.  Dessa forma, a arquitectura assume uma vertente política, recuperando a

vertente cívica que lhe sempre foi reconhecida ao longo da história, mas agora de representatividade

                                                  
121 Como oposição a espírito entendemos que no caso da fábrica norte Americana esse tempo se materializa através da tecnologia betão
armado.
122 No sentido “tafuriano” do termo (ver The Historical Project, in Tafuri, 1990: 1-21).



CAPÍTULO 7 – CONCLUSÃO

326

alargada ao segmento societário mais exposto na conquista da modernidade.  Esta conquista poderá

ter atravessado todo o século XX, mas em arquitectura torna-se evidente e decisiva no início do século,

quando o projecto utilitário é reinterpretado na Europa à luz das novas tendências funcionalistas.  Na

Europa, o funcionalismo é de ordem moral e ética.  A arquitectura representa um processo, de

modernização, de progresso através de novas formas de tecnologia, e não o produto desse processo.

Este foi o compromisso moral do arquitecto europeu a partir da Alemanha dos anos dez.

Desta forma, o arquitecto europeu transporta este fardo moral, de ética pública.  Ele assume-

se como uma figura defensora de valores que estão para além do simples acto do projecto construtivo,

tornando-se figura carismática e representativa enquanto uma forma de pensar a arquitectura.  Dir-se-

ia que também a sua obra, e neste particular a fábrica em betão armado se tornou expoente de

significado, sacrificando o seu utilitarismo ao objecto idolatrado.  Toda a arquitectura moderna se

impregnou desta imagem de fábrica, de arquétipo de construção em betão armado sobre o qual os

mais dotados variaram originalmente, criando-se assim a diversidade formal que constitui o legado da

arquitectura moderna na Europa.

O dogma modernista do edifício funcionalista, de que a forma segue a função, à luz da

interpretação do que constitui o processo da Fagus, poderá ser entendido de forma inversa; ou seja,

qualquer que seja a forma escolhida para a função, esta última é sempre passível de ser devidamente

integrada num sistema construtivo moderno.  Esta interpretação reconhece o papel dos engenheiros de

operação da Ford, que condicionaram Albert Kahn ao desenho do invólucro da New Shop em Highland

Park, ou no caso da Fagus, o papel de Eduard Werner como essencial no nascimento daquele que é

sem dúvida um dos ícones da arquitectura moderna europeia.  Mas mais importante, esta interpretação

consagra, em definitivo, o arquitecto moderno como um esteta, um gestor de compromissos funcionais

que, por serem demasiado analíticos e herméticos na sua dinâmica específica, não oferecem por si só

momentos criativos que se possam traduzir em Arquitectura.  Desta forma o arquitecto moderno

europeu procura a síntese de todos esses compromissos mantendo sempre uma distância a estes

últimos, distância essa essencial à sua independência profissional.

Para isso e por causa disso, como terá sido o caso da Fagus, a arquitectura do mestre

europeu representa um processo de modernização, mais do que uma construção com tecnologias

modernas, um ecletismo progressista mais do que uma revolução estética e/ou estilística, ou seja a

elaboração consciente de um processo para uma prática de sentido, ao contrário da obtenção do

produto mais adequado, através da prática empírica dos arquitectos da corporação norte americana.
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Desta forma, Gropius admite que se possam sacrificar custos e prazos a decisões de projecto

que beneficiem uma imagem progressista e moderna, através do controlo das novas tecnologias e,

consequentemente, suas expressões materiais e tecnológicas.  Esta dedução estilística da arquitectura

implica necessariamente um distanciamento dos objectivos do cliente, para a aceitação de uma agenda

profissional própria.  As aspirações do arquitecto não são necessariamente coincidentes com as do

dono da obra, podendo inclusive serem antagónicas.  Esta posição de antagonismo é impensável para

o arquitecto norte americano das grandes estruturas industriais, porquanto o tempo e economia da

construção constituem os alicerces da sua prática.

Hoje, esta distinção não parecerá tão clara e transparente, sendo que a opacidade turva das

águas da contemporaneidade incluirá práticas semi-corporativas com outras ainda artesanais.  No

entanto, a dicotomia entre liberalismo profissional e corporativismo profissional torna-se central quando,

mais do que nunca, a prática da arquitectura na Europa parece inevitavelmente condenada às lógicas

de uma generalizada corporização e especialização do trabalho.  A forma como a revolução industrial,

ou a industrialização dos EUA, permitiu o surgimento prematuro dos modelos em betão armado face à

Europa, originou uma décalage de sentidos quando, mais tarde, estes modelos foram interpretados e

“importados” como casos pelos mestres do modernismo europeu.  É nesta décalage no entendimento

da forma construída que se irá basear a principal diferença entre o arquitecto europeu e o arquitecto

americano, face à fonte da sua encomenda, bem como na resposta dada na elaboração da sua prática

profissional.  A esta décalage corresponderá uma brecha do pensamento moderno, entre a sachlic e a

zweckmäßig123 e sobre a qual se organizará toda uma nova profissão especializada de arquitecto nos

Estados Unidos, que terá óbvios contrapontos com os então “mestres do Modernismo”.124

Como já vimos anteriormente, na Europa, a circular de 1906 promove os engenheiros no

desenho e concepção de edifícios civis – “roubando” encomenda aos arquitectos – contribuindo para

uma luta profissional que já tinha sido iniciada no século XIX.125  Os engenheiros são definitivamente

consagrados como os últimos especialistas do betão armado aumentando visivelmente a distância

entre o arquitecto e o engenheiro europeu pela não integração dos seus respectivos gabinetes,

contrariamente ao que acontecia nos EUA.  Esta nova condição profissional, da especialização

                                                  
123 Ver Capítulo 1 – Introdução; Forma e Função no Contexto da Modernidade.
124 Não referimos propositadamente os mestres europeus que emigraram para os EUA a seguir à II Grande Guerra.  Estes exemplos virão
no entanto a confirmarem-se como excepções sendo reconhecidos através de uma elite intelectual e artística que não representava
necessariamente o cliente institucional e corporativo.
125 Em Portugal o Decreto nº 4036 de 28 de Março de 1918 promove igualmente os engenheiros de um modo científico e concreto sobre
a arte da construção face aos “artistas” mais abstractos e voláteis: os arquitectos.
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autónoma de novas profissões, pressiona o mestre arquitecto europeu a afirmar-se como mestre autor

de um objecto, que para além de todas as suas valências técnicas e eventualmente absolutamente

inovadoras no campo das diversas especialidades envolvidas no projecto, apresenta o valor artístico do

objecto como mais valia arquitectónica pura, através da sua autonomia formal face a todas as restantes

considerações construtivas e técnicas, ou apesar destas últimas.

Não deixa de ser sintomático de uma condição sobre a prática profissional do arquitecto

europeu126 que não haja, à altura da experimentação inicial do betão armado, gabinetes de arquitectura

na Europa que se tenham “especializado” em projectos industriais.  A segunda revolução industrial

centra-se sobre a especialização dos processos industriais, da sua mecanização e automatização,

tendo sido bastante mais evidente nos EUA do que na Europa (Giedion, 1948: V).  Embora Walter

Gropius se tenha apresentado como um arquitecto de fábricas a potenciais clientes industriais,

beneficiando da sua experiência no atelier de Peter Behrens, a verdade é que tanto as obras de um

como do outro neste capítulo são representativas de um modo de entender a nova arquitectura

emergente da industrialização.  Ou como Le Corbusier, que manteve durante toda a sua vida uma

prática artística em paralelo com a da arquitectura, não se poderá dissociar dos efeitos dessa outra

prática naquela que, de acordo com os cânones da modernidade, seria mais utilitária, ou mais

“funcionalista.”  Anti-especialista por definição, Le Corbusier seria, contudo um especialista do betão

armado, herdando uma tradição construtiva que lhe advinha dos seus tempos de colaboração com

Auguste Perret e do efémero contacto que ainda terá tido com os sistemas de François Hennebique.127

Mas Le Corbusier, ao contrário de Auguste Perret, liberta-se do “betão da forma pilar/viga” para se

dedicar à “forma do betão.”

Embora se reconheçam arquitectos norte americanos cujos métodos de trabalho e prática da

profissão não se enquadram dentro daquilo que denominamos como uma prática corporativa, o facto é

que o seu reconhecimento profissional se fez e faz à luz da persistência europeia na manutenção de

uma outra prática mais “artística.”  Esta última resiste ao processo da modernidade através das suas

brechas ou resistências internas.  A “forma do betão” como um sistema construtivo aberto, conjugando

estruturas sólidas, laminares, volumétricas ou até o sistema de pilar/viga, resulta do sentido plástico

puro enquanto fazedor de “forma” que é descoberto pelos arquitectos estetas do modernismo.  A

relação entre “forma e “função” (se aceitarmos o termo funktionell) resulta do entendimento de outros

                                                  
126 Com a excepção de Mattée-Trucco que era engenheiro de formação base e nunca teve gabinete próprio, senão como engenheiro
operacional da indústria automóvel e nomeadamente da FIAT, da qual foi assalariado.
127 O modelo teórico da casa Dom-ino, de 1914 é exemplo dessa colaboração.
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parâmetros dimensionais que não faziam parte do léxico proto-moderno.128  No entanto a prática do

arquitecto europeu aceita as resistências à vida moderna, como é o caso da resistência ainda hoje

visível na Europa ao total desaparecimento de uma mão-de-obra “artesanal”, embora esta tenda

sempre a dar lugar a uma outra mais “qualificada.”

Poder-se-á afirmar que a prática do arquitecto moderno europeu, oferecendo resistências a

uma total modernidade consagrada em teoria, permitiu a sobrevivência da arquitectura enquanto

prática artística, face a um outro lado da profissão nos EUA, de carácter mais pragmático e assente no

princípio do corporativismo liberal.

                                                  
128 Referimo-nos, por exemplo, à dimensão do tempo e do espaço defendida por Giedion (1941).
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7.6 NOTAS FINAIS.

Ao longo do presente texto temos elaborado sobre uma diferença de prática que torna, no

essencial, o objecto dessa prática, o projecto, radicalmente diferente na sua forma e significado.  De

facto a questão do objecto acabado, completo e por essa razão conclusivo naquilo que representa, não

só do ponto de vista da sua construção como também do seu significado, contrapõe-se a um outro de

ordem mais aberta, inconclusiva, em que a construção é subsidiária de uma economia de projecto e o

significado se resume ao seu conteúdo específico.

A tecnologia do betão armado serviu-nos de contextualização deste estudo, orientando opções

de projecto que pudessem ser comparáveis, bem como na escolha e selecção das obras e dos seus

autores.  No entanto, as conclusões extravasam o limite imposto pelo material e tecnologia, impondo-

se uma continuação de estudos comparativos para outras tecnologias e, como tal, outras obras.

Da mesma forma, o projecto industrial limitou-nos e orientou-nos na redacção deste estudo,

sendo que outras funções surgiram e surgiriam na sua sequência e que terão igual importância na

prática subsequente do arquitecto moderno.  No entanto, esses outros estudos que daí poderão advir

resultariam em outro(s) projecto(s) de tese complementar(es) a este e eventualmente não menos

relevante(s).

A questão da função tornou-se essencial, quando se associam o material/tecnologia betão

armado e o projecto/fábrica.  Como se demonstrou pelos capítulos precedentes, a relação entre a

noção de função e a questão do destino último para qual a arquitectura, ou o objecto de arquitectura, é

construído, poder-se-á tornar absolutamente estruturante e específico à forma arquitectónica.  Neste

sentido, a fábrica em betão armado acaba por ser um exemplo do pragmatismo funcionalista norte

americano, em contraponto ao exemplo do objecto completo do mestre europeu, que adquiriu

significados funcionais que se autonomizaram da sua função mais específica.  O destino último do

objecto arquitectónico será outro que não a sua operatividade ou a sua performance.  Neste caso, o

seu destino é social, público e cívico.  Insere-se no tecido social pela resistência e sobrevivência de

tradições artesanais, questões de representatividade social e política e outras, que contrariam,

inclusive, os princípios conceptuais que deram origem a que se organizasse a exposição do MoMA em

1932.  Como vimos, a dualidade durante o século XIX entre artistas e técnicos, resume o conflito

profissional que se vive entre os arquitectos das Beaux Arts e a classe profissional dos engenheiros

(Benevolo, 1974: 30-1).  Mas se, aparentemente,  este conflito se alicerça entre o fim do papel
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superlativo do arquitecto na obra e o surgimento do técnico conhecedor da ciência e do progresso

tecnológico nas novas construções, para os arquitectos modernos essa questão não se colocará de

forma irresolúvel.  Os modernos acreditam no papel profissional dos engenheiros, não como uma

rivalidade à sua influência no projecto e em obra, mas como um complemento útil e necessário.  Aquilo

que separa o mestre europeu do pragmatismo utilitário norte americano reside apenas na forma de

exercer a prática, para os primeiros enquanto síntese e para os segundos enquanto análise, sobre um

projecto que resume diferentes saberes.

O arquitecto europeu acredita na síntese como ferramenta da arte, valor de mais valia que se

sobrepõe, enquanto conceito e regra, a todas as aproximações analíticas das variadas especialidades

envolvidas num projecto.  O arquitecto norte americano acredita na profissionalização enquanto uma

especialização do projecto.  Embora responsável e coordenador do projecto, aceita regras que lhe são

exteriores, significando-as também do ponto de vista da construção.  O projecto é então o somatório de

conhecimentos diferentes que convergem num sistema operacional que resulta em consonância.  No

caso do arquitecto europeu, o projecto é um manifesto artístico, cujo esqueleto se monta no

conhecimento tecnológico da construção.  A “artisticidade” sobrante que o arquitecto herdou justifica a

sua causa profissional e resignifica uma prática oitocentista que atravessa todo o movimento moderno.

Neste sentido, os arquitectos europeus resistiram, e ainda resistirão ao Moderno, embora se

afirmassem, e afirmem, de modernistas.


