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se considera, no seu conjunto, o desenvolvimento atual da arquitetura moderna, a contribuição dos
arquitetos brasileiros surpreende por seu imprevisto e
sua importância.
Imprevisto porque, de todos os passes, o Brasil
sempre parecera, a este respeito, dos menos predispostos; importância, porque veio pôr na ordem do dia
com a devida ênfase, o problema da qualidade plástica
e do conteúdo lírico e passional da obra arquitetônica,
aquilo porque haverá de sobreviver no tempo, quando
funcionalmente já não for mais útil. Sobrevivência não
apenas como exemplar didático de uma técnica construtiva ultrapass/ada, ou como testemunho de uma
civilização perempta, mas num sentido mais profundo
e permanente, - - como criação plástica ainda válida,
porque capaz de comover.
O reconhecimento e a conceituacão dessa qualidade plástica como elemento fundamental da obra
arquitetônica - - embora sempre sujeita às limitações
decorrentes da própria natureza eminentemente utili— 3

tária na arte de construir —, é, sem dúvida, neste
momento, a tarefa urgente que se impõe aos arquitetos
e ao ensino profissional.
Com efeito, restabelecida sobre bases funcionais
legítimas graças à ação decisiva dos Ciam, a arquitetura moderna, salvo poucas exceções mormente a da
consciência plástica inerente a toda a obra de LÊ CORBUSIER, e a da apurada elegância da obra escassa de
Mies van der Rohe, — ainda se ressentia, então, da
falta de uma. intenção mais nobre e generosa, do menosprezo do fato plástico e de certa pobreza puritana de
execução, - - o que se não deve confundir com o ascetismo plástico, poderoso e digno, de algumas das suas
realizações mais significativas e do melhor timbre arquitetônico, corrto, por exemplo, o "Bauhaus", de GropiusO apelo insistente e lúcido de LÊ CORBUSIER,
desde a primeira hora, visando situar a arquitetura
além do utilitário, não fora, ao que parece, compreendido. As qualidades plásticas e líricas de sua obra
admirável eram mesmo encaradas com prevenção e
aceitas unicamente, às mais das vezes, em consideração
à lógica implacável do seu raciocínio doutrinário.
Já é tempo, portanto, de se reconhecer agora, de
modo inequívoco, a legitimidade da intenção plástica,
consciente ou não, que toda obra de arquitetura, digna
desse nome — seja ela erudita ou popular —, necessariamente pressupõe.
E para determinar-se devidamente a natureza e
o grau de uma tal participação no complexo processo
do qual resulta a obra arquitetônica definitiva, é neces4 —

sário começar-se por definir, com a desejável objetividade, o que seja arquitetura.
Arquitetura é, antes de mais nada, construção;
mas, construção concebida com o propósito primordial
de ordenar o espaço para determinada finalidade e
visando a determinada intenção. E nesse processe
fundamental de ordenar e expressar-se ela se revela
igualmente ai te plástica, porquanto nos inumeráveis
problemas com que se defronta o arquiteto desde a
germinação do projeto até a conclusão efetiva da obra,
há sempre, para cada caso específico, certa margem
final de opção entre os limites - - máximo e mínimo
— determinados pelo cálculo, preconizados pela técnica, condicionados pelo meio, reclamados pela função
ou impostos pelo programa, - - cabendo então ao sentimento individual do arquiteto (ao artííta, portanto)
escolher, na escala dos valores contidos entre tais limi
tes extremos, a forma plástica apropriada a cada pormenor em função da unidade última da obra idealizada.
A intenção plástica que semelhante escolha subentende é precisamente o que distingue a arquitetura
da simples construção.
Por outro lado, a arquitetura depende ainda, necessariamente, da época da sua ocorrência, do meio físico
e social a que pertence, da técnica decorrente dos materiais empregados e, finalmente, dos objetivos visados
e dos recursos financeiros disponíveis para a realização
da obra, ou seja, do programa proposto.
Pode-se então definir a arquitetura como construção concebida com a intenção de ordenar plásticamente o espaço, em função de uma determinada época,

de um determinado meio, de uma determinada técnica
e de um determinado programa.
Estabelecidos, assim, os vínculos necessários da
intenção plástica com os demais fatores fundamentais
em causa, e constatada a simultaneidade e constância
dessa mútua presença na própria origem e durante todo
o transcurso da elaboração arquitetônica, o qiw; lhe
justifica a classificação tradicional na categoria das
belas-artcs, pode-se então abordar mais de perto a
questão no propósito de elucidar, com o apoio do testemunho histórico e da experiência contemporânea, como
procede o arquiteto ao conceber e projetar.
Constata-se
desde logo a existência de dois conPt
ceitos distintos e de aparência contraditória a orientá-lo : o conceito orgânico-funcional, cujo ponto de
partida é a 'satisfação das determinações de natureza
funcional desenvolvendo-se a obra como um organismo vivo onde a expressão arquitetônica do todo depende de um rigoroso processo de seleção plástica das
partes que o constituem e do modo como são entrosadas e o conceito plástico-ideal, cuja norma de
proceder implica senão o estabelecimento de formas
plásticas a priori, às quais se viriam ajustar, de modo
sábio ou engenhoso, as necessidades funcionais (academismo), em todo caso, a intenção preconcebida
de ordenar racionalmente as conveniências de natureza funcional, visando a obtenção de formas livres ou
geométricas ideais, ou seja, plàsticamente puras
No primeiro caso a beleza desabrocha, como
numa flor, e o seu modelo histórico mais significativo
é a arquitetura dita "gótica"; ao passo que no segundo
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ela se domina e contém, como num cristal, e a arquitetura chamada "clássica" ainda é, no caso, a manifestação mais credenciada.
As técnicas construtivas contemporâneas - - caracterizadas pela independência das ossaturas em relação
às paredes e pelos pisos balanceados, resultando dai
a autonomia interna das plantas, de caráter "funcional-fisiológico", e a autonomia relativa das fachadas,
de natureza "plástico-funcional", - - tornaram possível
pela primeira vez na história da arquitetura, a perfeita fusão daqueles dois conceitos dantes justamente
considerados irreconciliáveis, porque contraditórios: a
obra, encarada desde o início como um organismo vivo,
é, de fato, concebida no todo e realizada no jíormenor
de modo estritamente funcional, quer dizer, em obediência escrupulosa às exigências do cálculo, da técnica,
do meio e do programa, mas visando sempre igualmente alcançar a um apuro plástico ideal, graças à unidade orgânica que a autonomia estrutural faculca e à
relativa liberdade no planejar e compor que ela enseja.
É na fusão desses dois conceitos, quando o jogo
das formas livremente delineadas ou geomètricamente
definidas se processa espontâneo ou intencional ora
derramadas, ora contidas —, que se escondem a sedução e as possibilidades virtuais ilimitadas da arquitetura moderna.
XL STA dualidade de concepção sobre a qual assenta
a nova técnica da composição arquitetônica, prende-se,
aliás, do ponto de vista restrito da expressão plástica,

a uma dualidade formal mais profunda, que se manifesta igualmente nos demais setores das belas-artes,
independentemente de outras tantas particularidades
por que também se possam conjuntamente caracterizar.
Dualidade figurada, de um lado, pela concepção
estática da forma, na qual a energia plástica concentrada no objeto considerado parece atraída por um suposto núcleo vital, donde a predominância dos volumes
geométricos e da continuidade dos planos de contorno
definido e a conseqüente sensação de densidade, de
equilíbrio, de contensão (arte mediterrânea); e, por
outro lado, pela concepção formal dinâmica, onde a
energia «oncentrada no objeto parece querer liberar-se
e expandir, — seja no sentido unânime de uma resultante ascencicoal (arte gótica), seja em direções contraditórias simultâneas (arte barroca), seja revolvendo-se e voltando sobre si mesma (arte indu), seja
rodopiando à procura de um vértice (arte Eslava),
seja fragmentando-se aprisionada dentro de linntes
convencionais (arte árabe), seja ainda, abrindo-se
em elegantes ramificações (arte iraniana), ou, finalmente, recurvando-se para cima num ritmo escalonado
(arte sino-japonesa) — donde a fragmentação dos
planos e a predominância das massas de aparência
arbitrária e silhueta ponteaguda, irregular, torturada,
retorcida, intricada, graciosa ou ondulada, conforme o
caso, e como conseqüência, inversamente, as sensações
de embalo, de encantamento, de prestidigitação gráfica,
de vertigem, de angústia, de impulso extravasado e de
serenidade ou exaltação.
8 —

A cada uma dessas concepções formais, tanto a
estática quanto as diferentes modalidades da dinâmica,
corresponde portanto, originàriamente, um habitai natural, muito embora as trocas culturais e as vicissitudes próprias do desenvolvimento histórico as hajam
seguidamente confundido a ponto de se apagarem
muitas vezes os traços de ligação a esses focos de
origem.
A delimitação de tais focos e o restabelecimento
esquemático das linhas gerais de penetração e de influências recíprocas, torna-se indispensável à perfeita
compreensão da arte moderna em geral, porquanto a
sua principal característica é, precisamente, a predisposiçãS a aceitar e assimilar a contradição daqueles
conceitos, paradoxalmente englobados no mesmo corpo
de doutrina'.'
Procure-se pois resumir a fim de reconstituir mentalmente, dentro dos .limites objetivos do quadro geográfico e da perspectiva histórica, os caminhos percorridos pelas correntes plásticas fundamentais.
Considere-se, primeiro, a arte das diferentes civilizações que se sucederam ao longo da bacia do Mediterrâneo — egípcia, grega, etrusca, romana, bisantma
- e a esta simples enumeração logo se adivinha aí o
berço do conceito estático da forma ; conceito cuja
pureza geométrica ainda se manifesta ao vivo na
arquitetura popular mediterrânea, tanto a do Sul da •
Europa, quanto a do norte da África, das cidades às
Baleares, das costas da Síria às costas da Catalunha.
Encare-se, em seguida, a arte norte-européia já
liberta das peias românicas e se há logo de reconhecer,
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na espontaneidade e exuberância da maravilhosa floração gótica, a presença latente de uma concepção plástica peculiar que não é outra coisa senão a revelação
do conceito formal nativo, dinâmico, até então contido
pelos complexos culturais latinos mas, finalmente,
emancipado.
E se a memória visual for levada agora a vagar
na direção do oriente, se há de constatar igualmente,
nas manifestações da arte indu, búdica e bramânica,
a mesma seiva telúrica profunda expressa segundo o
conceito dinâmico da forma, embora num sentido plástico diametralmente oposto ao da concepção nórdica,
ocidental. A arte khmer, da Indo-China, tão bem sintetizada nos recortes monumentais do Angkor-Vat, também participa das mesmas características fundamentais.
E já que se chegou tão perto, assinale-se, para
concluir a volta empreendida, a arte refinada do extremo-oriente. Não obstante a regularidade simétrica
da planta dos templos e palácios chineses, e a mas^a
imponente das muralhas que os enquadram, a sua
plástica - - onde predomina o gracioso capricho dos
telhados escalonados dos pagodes
desenvolve-se
igualmente, em elevação, segundo as normas da intenção formal dinâmica- O que também se aplica à
arte, sob outros aspectos tão diferenciada, dos seus
herdeiros culturais, os japoneses.
Mas, para que o delineamento destas duas coordenadas gerais se possa precisar melhor, torna-se necessário voltar atrás a fim de considerar ainda a arte
das diferentes culturas milenares que se sucederam
ao longo do Tigre e do Eufrates : de uma parte a
— 11

arte dos sumerianos, dos akades, dos caldeus, ou seja,
a arte da Mesopotâmia propriamente dita, que se pode
considerar, com fundamento, uma das matrizes da
concepção estática da forma; e de outra parte, a arte
que resultou do desenvolvimento cultural das aguerridas
populações montanhesas descidas do norte • • arte
assíria —, a qual já participa, por seus caracteres
peculiares de expressão, da concepção plástica dinâmica .
Ter-se-ão desse modo estabelecido, finalmente, dois
eixos culturais bem definidos quanto à concepção plástica da forma : o eixo mesopotamo-mediterrâneo, correspon{dente à concepção estática, e o eixo nórdicooriental, correspondente à concepção dinâmica.
Contudp, para melhor se apreenderem os caracteres diferenciadores desse dualismo formal básico, —
ao qual se vieram apegar outros conceitos autônomos
que em diferentes regiões, culturas ou circunstâncias,
puderam encontrar, nalguma das variadíssimas expressões dessa dualidade, a forma plástica apropriada a
lhes traduzir o conteúdo racial, ideológico ou cultural,
— prossiga-se com a enumeração sucinta dos casos
mais significativos de trocas e predominâncias temporárias das duas correntes, constatando-se, de passagem,
os estilos nacionais onde a presença delas é simultânea
ou o seu equilíbrio manifesto.
1.° — A arte helenística — reconhecida como o
barroco da antigüidade — não é senão a conseqüência
lógica do contágio do conceito formal estático, já então
predisposto à ruptura da contensão plástica, com o
12 —

EIXO NÓROICO-ORIENTAL,

conceito que lhe é oposto, isto é, o dinâmico, daí a
deflagração dramática que se seguiu.
2.° — A pureza geométrica da arte da antiga
Bisâncio, tão bem definida no sereno esplendor de
Santa Sofia, resultou — quando do seu contato com as
correntes profundas da concepção plástica dinâmica
eslava, e apesar da intervenção de artistas italianos —,
no bisantinismo espetacular da igreja do Bemaventurado Basílio, em Moscou.
3.° — As peculiaridades da arte veneziana decorrem da situação geográfica especial da República,
empório comercial para onde convergiam e se cruzavam obrigatoriamente as corrente nórdicas e orientais
da concepção formal dinâmica com a corrente nativa
toscana, filiada à concepção estática, mediterrânea.
4.° — A arte árabe, situada, tal como a iraniana,
na confluência dos dois cursos, sofreu-lhes a ação recíproca. É assim que, por exemplo, da sua irrupção
vitoriosa na Síria, no norte da África e na península
Ibérica, decorreram expressões estilísticas de concepção
estática, onde a graça e a firmeza plástica se casam
harmoniosamente, ao passo que da sua infiltração no
Irã e no Paquistão resultou um estilo próprio cujo
encanto e elegância, de inspiração dinâmica, são bem
a expressão refinada de uma cultura de raízes embebidas no lastro profundo das velhas civilizações orientais.
5.° — O "ultra-barroco" manoelino de Portugal
— anterior portanto a Miguel Ângelo e ao barroco
histórico —, estilo tão bem simbolizado na bravura
plástica da famosa janela capitular do mosteiro de

Tomar, não é senão a manifestação sensível do conceito formal dinâmico do oriente, revelado de chofre ao
olhar deslumbrado dos portugueses ainda mal saídos da
concepção estática românica da forma, já que a penetração ogival ibérica só adveio tardia.
Assim, portanto, a constância do ciclo "clássicobarroco" ou "clássico-romântico", observada pela acuidade intelectual do Sr. Eugênio D'Ors, teria outro
fundamento, e significação ainda mais profunda, porquanto já não se trataria apenas, em essência, dos
tempos sucessivos de um pêndulo, mas, principalmente, da ocorrência simultânea de duas corrente^ bem
definidas de conceitos plásticos antagônicos e dos seus
contatos e trocas, senão mesmo da sua evefrtual fusão.
6.° — O Renascimento significa o restabelecimento da concepção estática da forma nos seus próprios
domínios. É, portanto, a reação contra os extravasamentos da concepção dinâmica ogival além do leito
natural do seu curso.
O contra-golpe dessa reação formal, manifestação
objetiva de um novo conteúdo ideológico •— o humanismo individualista — empolgou a sociedade culta,
passando-se então a refugar por toda a parte, na Europa, sob o patrocínio pedante dos cortesãos, o conceito
dinâmico da forma, identificado, já então, como confuso
e bárbaro, indigno, pois, do ideal plástico reconquistado
de ordenação e clareza.
Conquanto na Itália essa legítima recuperação
dos direitos de cidadania ocorresse com espontâneo
desembaraço desde as primeiras revelações, seguidas
da plenitude do "quattrccento", até a eloqüência ria
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alta-renascença, na Europa do norte a nova concepção
formal provocou, de início, perplexidades, adquirindo
gradações bem definidas segundo o caráter nacional
dos diferentes povos afetados pela febre renovadora.
Nos países germânicos e eslavos, por exemplo, depois da primeira fase, quando a interpretação gótica
das formas novas conduziu a imprevistos achados
estilísticos, ela se caracterizou pelo desmedido das
proporções e pelo exagero das massas tectônicas, prenunciadoras da ênfase e desenvoltura barrocas que
dentro em pouco haveriam de prevalecer ali.
I*«a Inglaterra, o novo conceito formal baniu, de
vez, a feição espontânea das nobres residências rurais
com grandes halls envidraçados e alas assimétricas
agenciadas à topografia local e às conveniências funcionais -- partido ainda em voga durante a renascença
elisabetiana —, em favor dos blocos regulares de comodulação uniforme e aparência monótona. Todavia, a
instintiva reserva britânica, guiada pela erudição de
SIR CHRISTOPHER WREN e pela feliz influência paladiana, soube conferir a tais estruturas uma distinção
natural inconfundível que resultou, mais tarde, na
apurada elegância georgiana e na modinatura algo seca
dos irmãos Adam, repercutindo igualmente na agradável arquitetura das mansões coloniais da Virgínia ou
da Nova Inglaterra.
Ao passo que em França, cadinho onde se fundiram e temperaram, através dos séculos, as duas correntes de influências formais que a atravessam (a
estática, do eixo mesopotamo-mediterrâneo, e a dinâmica do eixo nórdico-oriental), pode-se sempre obser-

var — seja na primeira renascença, quando os mestres —
pedreiros arquitetos interpretavam a seu modo o novo
vocabulário importado da Itália, seja quando o novo
estilo já se desenvolvia seguro de si, graças ao amestramento do Primaticcio em Fontainebleau, e às judiciosias lições de PHILIBERT DE L'ORME —, a expressão
do equilíbrio e maturidade intelectual geralmente reconhecidos como características do senso de medida peculiar ao gosto francês e do qual se fez tão mau uso na
chamada "arte-decorativa" do primeiro após-guerra.
7.° — A virulência do alastramento da reação
barroca na Alemanha, na Tchecoslováquia, na Hungria, etc., deveu-se à circunstância de haver ^ido a
corrente formal dinâmica, latente nesses países, muito
bruscamente abafada pelo formalismo estético renascentista. Por outro lado, a assiduidade do comércio
com as índias Orientais contribuiu sem dúvida, para
o florescimento da arte barroca na Flandres e na
península Ibérica.
Quanto à arquitetura colonial da América espsnhola e portuguesa, cabe reconhecer que participa da
corrente formal estática devido à tradição mediterrânea de suas culturas de origem, mas depende fundamentalmente da corrente formal dinâmica já que o
seu desenvolvimento principal se enquadra em cheio
no ciclo barroco dos séculos XVII e XVIII.
É curioso, aliás, assinalar a respeito que, das
culturas autóctones Azteca e Inca, uma, a mexicana,
participa do conceito formal dinâmico, enquanto que
a do Peru se ajusta melhor ao conceito formal estático,
— 17
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circunstância que não deixou de influir no ulterior
desenvolvimento da arte colonial dos dois países.
Quanto à arte dos Maias, da América Central, ela
tanto sofreu a ação de uma quanto de outra corrente.
E ainda se poderá acrescentar, a título de conclusão,
outro exemplo significativo: o confronto da cerâmica
indígena de Marajó com a de Santarém, no norte do
Brasil, uma fabricada segundo os princípios da "forma
fechada", própria da concepção estática, e a outra
baseada nos azares caprichosos da "forma aberta" que
caracteriza a concepção plástica dinâmica, — indício,
portanto, de origens diversas e não etapas distintas de
evolução.
JÁ. ECONHEÇIDA a constância desse jogo de ações e
reações, de contatos e trocas, de equilíbrios e de predominâncias no passado, há de ser fácil perceber que
a arte moderna tal como se define através da obra de
PICASSO, de BRAQUE, de LÉGER, de CHAGALL, de
LIPCHITZ, de LAURENS, etc., se abebera nessas duas
fontes distintas de onde procede a criação plástica
original, e que, portanto, participa ao mesmo tcinpo
dos conceitos formais estático e dinâmico, nas suas
gamas variadíssimas de expressão. Repete-se assim o
fenômeno anteriormente assinalado, a propósito da
arquitetura moderna, quando se constatou igualmente
a fusão de dois conceitos de aparência contraditória:
o conceito plástico-ideal e o conceito orgânico-funcional.
Contudo, essa amplitude no conceber e intentar
de que se beneficia a arte contemporânea não resul-

tou de uma atitude excepcionalmente receptiva e eenerosa da pane dos artistas, mas tão somente das facilidades e do tremendo alcance dos processos modernos
de registro, transmissão e divulgação do conhecimento : informação no tempo, --as obras criadas na mais
remota idade são-nos familiares nos seus mínimos
pormenores; informação no espaço, - - as realizações
de maior significação, elaboradas onde quer que seja,
vêm-nos ao alcance quase instantaneamente através
da publicação nos periódicos especializados, com
abundância de texto elucidativo e de reproduções
fidelíssimas, ou diretamente, por rneio das exposições individuais ou coletivas, dos cursos de conferências e da literatura especializada.
Esse acúmulo de conhecimentos faj com que o
artista moderno viva, a bem dizer, saturado de impressões provenientes de procedências as mais imprevistas,
o que o impede de conduzir o seu aprendizado e formação no sentido único e com a candura desprevenida
dos antigos, pois queira-o, ou não, ele se há de revelar
precocemente erudito.
Não obstante — e esta é a senha da arte moderna —, o artista não se aproveitará desse aluvião de
impressões que a um tempo o seduzem e desarvoram,
como de um manancial eclético de maneirismos e de
inspiração, mas o utilizará como matéria-prima de
trabalho destinada a ser refundida com as sensações
pessoais da própria experiência e recriada, - - segundo
novos processos e novas técnicas — ao calor de uma
nova emoção.
— 19
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Daí a presença na sua obra desse surpreendente
amálgama de conceitos contraditórios, e a sua aparência inusitada, senão, para muitos, rebarbativa, tal, por
exemplo, a última-fase (escrito em 1946-7) de PICASSO,
classificada como "monstruosa" segundo a interpretação de críticos eminentss que pretenderiam reconhecer
nessa pretensa monstruosidade, o reflexo das condições
caóticas do mundo contemporâneo, como se semelhante
"bill" de indenidade fosse capaz de eximir a arte moderna apanhada em flagrante delito contra a beleza.
E por onde igualmente se conclui que a presumem
doente, tal como já pretenderam doentia a exuberância plástica da arte barroca, medida pelos cânones
raquíticos do academismo.
Ora, não é, de modo algum, de monstros que se
trata, e nada na de caótico nem de artisticamente "feio"
ou "doentio" nessas criações picassianas concebidas e
ordenadas segundo os imperativos de uma consciência
plástica excepcionalmente sã e lúcida, e das quais se
desprende, graças à pureza da cor e do desenho, uma
euforia travessa, ou se expande um otimismo heróico
contagioso, quando não é o caso de se conterem, pelo
contrário, no mais sereno equilíbrio- Vale o exemplo
para mostrar o quanto ainda é viva certa incompreensão .
Semelhante equívoco sobreveio também a propósito da pseudo querela entre partidários da arte
"figurativa" e da arte "não-figurativa" distinção destituída de sentido do ponto de vista plástico, mas retomada por ocasião da exposição da obra significativa
de PORTINARI, em Paris, e ultimamente avivada.
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Evidentemente a arte moderna, desprendida da
contingência representativa, libertou-se, até certo ponto, da imaginária, e tanto pode utilizar-se da figura
como lhe dar conformação diferente ou mesmo dispensar-se dela, sem que tal atitude possa implicar juízo
de valor. Esta falta de coação não se refere apenas,
aliás, à figura, mas igualmente aos símbolos, porquanto, em conseqüência do alargamento do campo do conhecimento e da vulgarização científica, os símbolos,
tal como os mitos na antigüidade, já perderam, em
parte, a força sugestiva e a sua condição de estimuladores das artes plásticas : o aviltamento contemporâneo da arte religiosa - - não obstante o engenho das
comoventes transposições de ROUAULT, e a honrtsa contribuição de PORTINARI no retábulo, na ViA-SACRA e
nos AZULEJOS da belíssima capela da PáCmpulha, aliás
menosprezada pela Igreja —, é testemunho eloqüente.
(A coletânea de obras reunidas pelo dominicano
COUTURIER, na capela de Assy resultou inconclusa por
falta de arquitetura que as integrasse orgânicamente,
ao passo que o caráter excepcional do recente devaneio
decorativo-religioso de MATISSE apenas confirma a
crise latente) .
Por outro lado, o impasse onde desembocou o
movimento muralista mexicano, já agora vazio de conteúdo revolucionário, evidencia o equívoco fundamental da sua origem artificiosa • - o muro. elemento
supérfluo da arquitetura contemporânea, quando no
Renascimento a presença estrutural das paredes impunha, por assim dizer, o afresco.
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Em conclusão, o artista moderno, no limiar dos
tempos novos, decorrentes da revolução industrial e
tecnológica em curso, tem o campo livre diante de si
e, nesse sentido, pode-se afirmar haver recuperado,
apesar do peso da erudição adquirida, o estado de
inocência diante da criação plástica que lhe surge na
sua mesma pureza original, desprendida de qualquer
entrave, o que não o impedirá, caso se ihe enseje,
de recorrer novamente às formas representativas, ou
de enriquecer eventualmente a sua obra de novos
símbolos ou dos símbolos místicos rejuvenescidos.

l STO posto, pode-se então abordar a segunda questão inicialmente enunciada : a da arte pela arte como
função social, nova conceituação capaz de desfazer o
pseudo-dilema que preocupa a tantos críticos e artistas
contemporâneos, ou seja, o da gratuidade ou militâacia
da obra de arte.
Importa no caso, antes de mais nada, a distinção
entre essência e origem porque nesta discriminação
preliminar reside a chave do problema proposto. Se
é indubitável que a origem da arte é interessada, pois
a sua ocorrência depende sempre de fatores que lhe
são alheios — o meio físico e econômico-social, a
época, a técnica utilizada, os recursos disponíveis e o
programa escolhido ou imposto —, não é menos verdadeiro que na sua essência, naquilo porque se distingue
de todas as demais atividades humanas, é manifestação isenta, porquanto nos sucessivos processos de esco22 —

lha a que afinal se reduz a elaboração da obra, escolha
indefinidamente renovada entre duas cores, duas tonalidades, duas formas, dois partidos igualmente apropriados ao fim proposto, nessa escolha última, ela tão só
— arte pela arte -- intervém e opta.
Conquanto manifestação natural de vida e, como
tal, parte integrante e significativa da obra conjunta
elaborada pelo corpo social a que pertence, esse caráter
sui-generis da criação artística dificulta a sua abordagem pelas sistematizações filo-científicas, e a torna; por
vezes, refratária aos enquadramentos filo-partidários,
É que, enquanto a criação científica é parcela
revelada de uma totalidade sempre maior que se furta
às balisas da delimitação inteligível, não passasdo portanto o cientista de uma espécie de intermediário credenciado do homem com os demais fenôrqpnos naturais,
donde o fundo de humildade, afetada ou verdadeira,
peculiar à sua atitude, — a criação artística, ou melhor, o conjunto da obra criada por um determinado
artista, constitui um iodo auto-suficiente, e ele — o
próprio artista - - é legítimo criador desse mundo à
parte e pessoal, pois não existia antes, e idêntico não
se refará jamais. Daí a vaidade inata, aparente ou
velada, que constitui o fundo da personalidade de todo
artista autenticamente criador.
Não cabe indagar, com intenções discriminatórias,
"para quem o artista trabalha", porque, a serviço de
uma causa ou de alguém, por ideal ou por interesse,
ele trabalha sempre apenas, no fundo, - - quando verdadeiramente artista - - para si mesmo, pois se alimenta da própria criação, muito embora anseie pelo
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estímulo da repercussão e do aplauso, como pelo ar
que respira.
A presunção de ser a arte pela arte antítese de
arte social, é tão destituída de sentido como a antinomia arte figurativa — arte abstrata, não passando, em
verdade, de uma deformação teórica inexplicavelmente
aceita pela crítica de arte, a título de tabu, assim como
se fosse, por exemplo, ato condenável a prática do
bem só por bondade.
Toda arte plástica verdadeira terá sempre de ser,
antes de mais nada, arte peles arte, pois o que a haverá de distinguir das outras manifestações culturais é
o impulso desinteressado e invencível no sentido de
uma determinada forma plástica de expressão.
Quando todos os demais fatores direta ou indiretamente necessários à sua manifestação estejam presentes — inclusive o social — e esse impulso desinteressado e invencível faltar, a obra poderá ser documento
do que se queira, mas não terá maior significação como
arte.
É ele, portanto, o resíduo a que, em última
análise^ a obra se reduz. Não se trata de uma quinta
essência, como tantos supõem, mas da própria substância do fato artístico, ou seja, o seu germe vital.
É o que garantirá — tal como foi dito anteriormente
- a permanência da obra no tempo, quando aqueles
demais fatores que lhe condicionaram a ocorrência já
houverem deixado de atuar sobre ela, e isto não apenas
como testemunho de uma civilização perecida, mas
como manifestação ainda viva e, para sempre, atual.
O sentido social das obras de arte do passado
nunca se manifestou como intervenção deliberada de
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sentido artístico, senão como decorrência das determinações de um programa - - religioso, civil ou militar
- bem definido, entendendo-se por aí não somente a
discriminação pormenorizada dos requisitos, como a
intenção que os preside e ordena, e das naturais limitações de tempo e lugar impostas pelo próprio caráter
restrito do meio físico e social- Em conseqüência, o
amadurecimento das soluções apropriadas para cada
caso se processava por etapas, e a unanimidade e constância da aplicação artística num sentido plástico determinado perdurava até quando se lhe exaurissem as
possibilidades expressivas, e adviesse a introdução de
novos elementos formais susceptíveis de provocar a
quebra daquela unanimidade consentida, servindo,
ainda, de incentivo às faculdades criadoras no sentido
estimulante da descoberta, único capaz, de produzir
novo surto generalizado de expansão.
Essa unanimidade comprovada até princípios do
século XIX, decorria do fato das manifestações artísticas não se limitarem à obra dos mestres e seus discípulos, mas abrangerem também a totalidade dos ofícios,
isto é, o conjunto das atividades operárias manufatureiras.
A perda desse sentido totalitário que sempre prevaleceu nas manifestações artísticas do passado — definindo o estilo de cada época —, não se deveu nem
a caprichos individualistas exacerbados, nem a maquinações diversionistas das classes dirigentes ou à
especulação comercial, tal como se pretende agora, confundindo alguns dos seus efeitos mais evidentes com
a verdadeira causa. Ela resultou da mesma fatalida-

de história inelutável que deu origem à socializarão
contemporânea : a revolução industrial do século
passado. Pois desde então, e devido à produção mecânica sempre mais apurada de artefatos, a arte não só
desgarrou das atividades industriais, dantes seu legítimo domínio, como também, no que se refere à pintura, perdeu a exclusividade como processo de historiar
pela imagem ou de representar objetos, cenas e
pessoas, função a que sempre estivera associada no
passado, mas já agora igualmente absorvida pela técnica mecanizada de alta precisão, que, por sua vez,
deu origem a nova modalidade mais complexa de
expressão plástica, - - o cinema.
Despojados do que sempre lhes parecera inalienável, insulados no seu desajuste cada vez maior com a
sociedade, viram-se assim os artistas, desde meados
do século XIX, na contingência de reconsiderar os
problemas fundamentais da arte, partindo de novo,
como os povos primitivos, da estaca zero. Não foi
pois o seu apregoado individualismo que provocou o
desencontro com a opinião pública, mas a própria crise
do ofício e a conseqüente incompreensão e hostilidade
do meio social -— cujos preconceitos impediam de
alcançar o sentido verdadeiro da revolução plástica en.\
curso, tal como não deixavam perceber o sentido profundo da revolução social latente —, que os forçaram
ao isolamento. A culpa não cabe aos artistas, porquanto, apesar de repudiados pela burguesia, souberam
sempre afirmar, com acintoso desdém e insopitada paixão, a legitimidade de sua arte renovada.
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Os conceitos modernos de arte — desde Courbet
até Picasso - - não são, portanto, na sua essência, invenções arbitrárias do capricho individual ou manifestações de decadência da sociedade burguesa conservadora, mas sim, pelo contrário, irmãos legítimos da renovação social contemporânea, pois que tiveram origem
comum e, como tal, ainda haverão de encontrar-se.
Precisamente esse poder de invenção desinteressada e de livre expansão criadora, que tanto se lhes
recrimina, é que poderá vir a desempenhar, dentro
em breve, uma função social de alcance decisivo, passando a constituir, de modo imprevisto, o fundamento
mesmo de uma arte vigorosa e pura, de sentido otimista, digna portanto de um proletariado cada vez
mais senhor do seu destino.
Trata-se da utilização dessa concepção renovada
das artes plásticas como derivativo providencial ou,
melhor, como complemento lógico, para compensar a
monótona tensão e a rudeza opressiva do trabalho
quotidiano nas indústrias leves e pesadas, ou nas duras
tarefas do desbravamento e da construção, pois que
ela viria dar vasão aos naturais anseios de fantasia
individual e livre escolha, reprimidos devido à regularidade dos gestos impostos pelo trabalho mecânico,
quando, dantes, encontravam aplicação obrigatória e
escoadouro normal no próprio desempenho de cada
ofício, graças ao fundo de iniciativa e critério pessoal
inerente às técnicas manuais do artesanato.
A aplicação social desses novos conceitos de arte
como forma ativa de evasão e reabilitação psicológica
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individual e coletiva, e visando, como o esporte, o
recreio desinteressado da massa anônima do proletariado nas suas horas de lazer, proporcionaria então,
à arte moderna, sempre pronta na sua permanente disponibilidade à aceitação de qualquer disciplina, precisamente o que lhe falta, e que não é, tá! como geralmente se pretende, sentido popular, mas raiz popular,
o que é muito diferente.
E não só raízes populares, mas participação do
próprio proletariado no seu processo de evolução, o
que lhe viria conferir conteúdo humano mais rico e
sentido plástico diferente, pois da mesma forma que
a prática dos esportes, visando, originàriamente, apenas
o bem estar individual, através do exercício físico (com
repercussão no comportamento moral do indivíduo perante a sociedade), - - criou, depois, graças ao conhecimento generalizado das regras do jogo e ao natural
desenvolvimento do espírito de competição, a paixão
coletiva pelas demonstrações individuais ou associadas
de excepcional perícia, — assim, também, a prática
desinteressada das artes plásticas (nas suas várias
modalidades ditas modernas, aparentemente mais acessíveis por prescindirem do lento aprendizado acadêmico e da sua rígida disciplina), visando apenas, inicialmente, o bem estar psíquico de cada um, através do
exercício de suas faculdades criadoras, acabaria por estabelecer, pela convergência da curiosidade e o encantamento da descoberta dessa nova forma de linguagem
ou seja, das regras do seu jogo — e pelo mesmo espííito
natural de competição, o clima indispensável de comunhão de interesses, bem como os conhecimentos técnicos
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adequados ao surto eventual de uma arte verdadeiramente popular.
Mas como é preciso semear para colher, caberia
mobilizar os velhos mestres, criadores geniais da arte
do nosso tempo, a fim de que dedicassem o resto de
suas vidas preciosas à tarefa benemérita de plantar
no meio agreste dos centros industriais e agrícolas as
sementes de uma tal renovação.
Da massa indistinta de homens e mulheres absorvidos nessa experiência generalizada haveriam de surgir, com o tempo, os mais dotados de intuição plástica,
e destes, progressivamente, os artistas possuídos de
paixão criadora e capazes não só de eletrizar as multidões como os campeões olímpicos e os acrobstas de
circo, mas de comovê-las com as suas obras, seja por
sua feição monumental, seja pela intençío íntima e
pessoal limitadíssima de sua concepção, já que é esse,
tantas vezes, o caminho mais curto para o coração
das massas, predispostas sempre a captar o sentido
secreto da confissão dos homens, pois há algo de transmissível na experiência individual de cada um.
O que ficou acima exposto poderá constituir,
então, a síntese da seguinte antinomia calcada nos
fatos da realidade contemporânea : tese, - - a arte
moderna é considerada por certa crítica, de lastro conservador, como arte revolucionária, patrocinada pelo
comunismo agnóstico no intuito de desmoralizar e solapar os fundamentos da sociedade burguesa; antítese,
- a arte moderna é considerada por determinada crítica, de lastro popular, como arte reacionária,, patrocinada pela plutocracia capitalista com propósitos di— 29

versionistas a fim de afastar os intelectuais da causa
do povo; síntese, - - a arte moderna deve ser considerada como o complemento lógico da industrialização contemporânea, pois resultou das mesmas causas,
e tem por função, do ponto de vista restrito da aplicação sócia!, dar vasão natural aos anseios legítimos
de livre escolha e fantasia individual ou coletiva da
massa proletária, oprimida pela rudeza e monotonia
do trabalho mecanizado imposto pelas técnicas modernas de produção.
Conseqüentemente, no que respeita à atualidade
política, o estímulo às modernas concepções de arte
pode ser reputado diversionista ou construtivo conforme a posição do observador e o campo onde a experiência seja praticada: será diversionista, para determinado ponto ,de vista, quando aplicada no campo oposto,
porquanto poderá concorrer para desviar a paixão
política reivindicadora das massas, num ou noutro
sentido; e construtiva quando posta em prática no
campo interessado, pois há de contribuir com a sua
parcela para o equilíbrio coletivo e o bem estar individual .
Constatado assim, de modo imprevisto, o verdadeiro sentido social da arte moderna, que, apesar dos
seus antecedentes fundamentalmente desinteressados,
passaria a atuar em termos funcionais de estrita utilidade, e assentadas igualmente, desse modo, bases fecundas para o seu ulterior desenvolvimento, - - pois já
não se trataria mais de atribuir a uma pseudo elite o
papel intermediário de intérprete perante as massas, e
sim de provocar a participação direta do próprio povo

no processo geral da formação de uma consciência
;artística contemporânea, capaz de produzir por si
mesma portavozes mais credenciados -—, há que deixaios artistas seguirem cada qual o seu caminho, confiando
na genialidade dos eventuais precursores, no talento
dos mestres e na acuidade compreensiva dos discípulos,
porque, havendo tais qualidades, todos os rumos serão
válidos, tanto os que conduzem ao neo-realismo, já
agora enriquecido pelas aquisições definitivas da experiência moderna, como os que levam à pureza plástica
auto-suficiente do néo-formalismo; predomine a concepção lírica da forma ou o seu conteúdo expressionista; trate-se da interpretação renovada dog temas
consagrados ou da possível glorificação épica dos fastos
do porvir. É da multiplicidade de tais,contribuições,
aparentemente contraditórias, que se haverão de constituir do modo mais natural, no momento oportuno,
os vários estilos dignos de marcar, no tempo, as fases
sucessivas do desenvolvimento cultural da era da
industrialização intensiva, naquilo que respeita aos
meios plásticos de expressão.

\^ OMPROVADA desse modo a utilidade social do
moderno conceito de arte pela arte, retome-se agora
a questão formulada de início e já fundamentada em
termos precisos, ou seja, a do reconhecimento da legitimidade da intenção plástica no conceito íunc:onal
da arquitetura moderna, a fim de acentuar a necessidade da atuação simultânea dessa intenção com os de-
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mais fatores determinantes da elaboração arquitetônica, porquanto da perfeita e generalizada compreensão
dessa premissa, bem como do alcance social implícito
naquela elaboração, dependerá a feliz solução do problema da monumentalidade, impasse que se afigura
crítico a tantos espíritos esclarecidos, afligindo o arquiteto contemporâneo, tantas vezes ainda mal ajustado
culturalmente, devido aos vícios da formação profissional — "belas-artes-acadêmica" ou "politécnico-funcionalista" —, ao espírito novo da Idade da Máquina,
cujo segundo ciclo apenas começou.
Insista-se, portanto, pois é preciso não confundir:
se, por,,um lado, arquitetura não é coisa suplementa:
que se use para "enriquecer" mais ou menos os edifícios, não é £30 pouco a simples satisfação de imposições de ordem técnica e funcional. Para que seja
verdadeiramente arquitetura é preciso que, além de
satisfazer rigorosamente — e só assim — a tais imperativos, — uma intenção de outra ordem e mais alta
acompanhe pari-passu o trabalho de criação em todas
as suas fases. Não se trata de sobrepor à precisão de
uma obra tecnicamente perfeita a dose julgada conveniente de "gosto artístico", aquela intenção deve estar
sempre presente desde o início, selecionando, nos menores detalhes, entre duas e três soluções possíveis
e tecnicamente exatas, aquela que não desafine —
antes, pelo contrário — melhor contribua com a sua
parcela mínima para a intensidade expressiva da obra
total.
Enquanto satisfaz apenas às exigências técnicas e
funcionais, — não é ainda arquitetura; quando se per32

de em intenções meramente decorativas, — tudo não
passa de cenografia; mas quando -- popular ou erudita
— aquele que a ideou, para e hesita ante a simples
escolha de um espaçamento de pilares, ou da relarão
entre a altura e largura de um vão, e se detém na procura da justa medida entre "cheios" e "vazios", na fixação dos volumes e subordinação deles a uma lei, e se
demoia atento ao jogo dos materiais e seu valor expressivo, — quando tudo isto se vai pouco a pouco somando, obedecendo aos mais severos preceitos técnicos e
funcionais, mas, também, àquela intenção superior que
seleciona, coordena e orienta em determinado sentido
toda essa massa confusa e contraditória de pormenores,
transmitindo assim ao conjunto, ritmo, expressão, unidade e clareza — o que confere à obra o seu caráter
de permanência : isto sim, é arquitetura.
Uma vez que os arquitetos, a par do aprendizado
técnico cada vez mais complexo e apurado, se dediquem igualmente ao estudo dos problemas da expressão arquitetônica e participem dos debates artísticos
contemporâneos, a fim de se capacitarem do fundamento plástico comum a todas as artes e de se deixarem possuir, tal como os pintores e escultores nos
seus respectivos domínios, pela paixão de conceber,
projetar e construir, então, em virtude da intenção superior que os anima e da consciência técnica adquirida, as suas obras, cem por cento funcionais, se expressarão em termos plásticos apropriados, adquirindo
assim, sem esforço, graças à própria comodulação e
modinatura, certa feição nobre e digna, capaz de conduzir ao desejável sentido monumental.
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Monumentalidade que não exclui a graça, e da
qual participarão as árvores, os arbustos e o próprio
descampado como complementos naturais, porquanto
o que caracteriza o conceito moderno do urbanismo,
que se estende da cidade aos arredores e à própria
zona rural, é, precisamente, a abolição do "pitoresco",
graças à incorporação efetiva do bucólico ao monumental. Monumentalidade cuja presença não se limitará,
portanto, àqueles locais onde já se convencionou deverse encontrá-las, tais, por exemplo, os centros cívicos e
de administração governamental, mas se estenderá igualmente àquelas estruturas onde a sua manifestação decorre do próprio tamanho e volume das massas construídas e do sentido plástico peculiar às formas funcionais utilizadas : barragens, usinas, estabelecimentos
industriais, estações, pontes, auto-estradas, etc.; e, ainda,
ali até onde não seria de lhe prever a ocorrência : nos
silos, galpões e edifícios de administração das fazendas
industrializadas, conjuntos esses acrescidos das edificações dos centros sociais de recreio e cultura com que
já se visa dar combate ao êxodo das populações rurais.
Eis por que a tarefa urgente que se impõe aos
arquitetos não se pode limitar aos apelos à autoridade
no sentido de melhor adaptar o status social e os regulamentos edilitários vigentes às possibilidades atuais da
tecnologia, a fim de tornar desde logo possível dar
solução efetiva aos problemas sociais mais prementes;
ela implica também o apelo às autoridades profissionais
responsáveis — tanto nos setores da administração
como nos do ensino universitário - - porquanto, chegado o momento, o poder público, seja qual for a sua
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natureza política, há de lhes recorrer ao parecer e de
agir em conseqüência; d'onde se conclui que se as referidas autoridades ainda não se acharem então imbuídas
da espontaneidade inventiva do espírito moderno, nem
conscientes das possibilidades arquitetônicas postas ao
seu dispor graças aos recursos sempre renovados das
técnicas contemporâneas, — correrão o risco de malbaratar os planos estabelecidos por iniciativa do legislador ou da administração e de fazer assim fracassar ou,
pelo menos, retardar lamentavelmente a livre expansão da arquitetura moderna.
E para levar a bom termo essa tarefa urgente,
dever-se-á eleger — sem desmerecimento para a contribuição de cada um dos mestres aos quais se deve
decisivamente (da pureza do Bauhaus e da elegância
de Tugendhat, aos caprichos de Taliesin) a conquista,
do estilo da nossa época —, a obra genial de Lê Corbusier como o fundamento doutrinário definitivo para
a formação profissional do arquiteto contemporâneo,
porquanto abarca, no seu conjunto, integrando-os indissolüvelmente, os três problemas distintos que a interessam e constituem, na verdade, um problema único:
c problema técnico da construção funcional e do seu
equipamento; o problema social da organização urbana
e rural na sua complexidade utilitária e lírica; o problema plástico da expressão arquitetônica na sua acepção mais ampla e nas suas relações com a pintura e a
escultura. Integração doutrinária imbuída do novo
espírito e vasada, de extremo a extremo, de um sopro
poderoso de paixão e de fé nas virtudes libertadoras
da produção em massa — esse dom mágico atribuído
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pela máquina ao homem — porquanto implica, como
contra-partida, a distribuição em massa, distribuição em
massa de equipamentos e utilidades, quer dizer, a possibilidade material de curar, instruir e educar ern
massa, — o que significa a recuperação do corpo e do
espírito das populações desprovidas e o estabelecimento, finalmente, para as massas de normas de vida individual dignas da condição humana.
O alcance do problema ultrapassa, portanto, o
âmbito estritamente profissional, pois que são os próprios gestos quotidianos e o bem-estar físico e moral
de populações imensas -- constituídas, não se esqueça,
de "rrviltidões de indivíduos" - que estão na dependência da sua solução.

desencantados de esperança, mas igualmente à mocidade e à própria infância a fim de lhes despertar a
consciência obliterada e de lhes restituir a confiança e
o otimismo capazes de predispor às tarefas, certamente penosas, que se antepõem no caminho da superação
das contradições atuais e de uma ordenada, integral
e generalizada industrialização.
Industrialização capaz de transferir o imemorial
anseio de justiça social do plano utópico para o plano
das realidades inelutáveis.

Cabe, por conseguinte, informá-las para que cada
um saiba, no seu estrito interesse pessoal, que, do ponto
de vista do desenvolvimento tecnológico-contemporâneo, é perfeitamente possível lhes dar a todos condições de habitação, de transporte, de trabalho e de lazer
verdadeiramente ideais, -- apenas, a complexidade dos
direitos ''adquiridos" e dos interesses em jogo, e a
obstinação implacável da sua reação, apoiada nos
dogmas sacrossantos de um status social obsoleto — •
obsoleto porque baseado ainda no primitivo arcabouço
social decorrente das possibilidades limitadas da produção artesanal, e não nos amplos quadros da produção e
distribuição em massa, — o impedem.
Aliás essa espécie de advertência não se deveria
dirigir apenas aos mais velhos, tantas vezes amortecidos de vontade pelas vicissitudes do dia a dia, e
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