1

Tese
apresentada
à
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade
de São Paulo para obtenção
do título de Doutor em
Arquitetura
Área de Concentração:
História e Fundamentos da
Arquitetura e do Urbanismo
Orientador: Prof. Dr.
José Tavares Correia
Lira

de

Exemplar revisado e alterado em relação à versão original, sob responsabilidade do autor e
anuência do orientador. O original se encontra disponível na sede do programa.
São Paulo
2017

2
Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para quaisquer de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

GABRIEL, M. F. Mário Pedrosa e a arquitetura brasileira: autonomia e síntese
das artes. 2017. ........ Tese (Doutorado em Arquitetura) - Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

ERRATA
Folha

Linha

Onde se lê

Leia-se

Nome: GABRIEL, Marcos Faccioli
Título: Mário Pedrosa e a arquitetura brasileira: autonomia e síntese das artes.
Tese apresentada à Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo para obtenção do título de
Doutor em Arquitetura
Aprovado em: 24 de abril de 2017

Banca Examinadora
Prof. Dr. João Massao Kamita ...............Instituição: ..PUC-RIO Arquitetura..
Julgamento ............................................Assinatura: .....................................
Prof. Dr. Francisco C. Alambert Junior...Instituição: História – FFLCH- USP..
Julgamento ............................................Assinatura: .....................................
Prof. Dr. Lorenzo Mammì.....................Instituição: Filosofia – USP...............
Julgamento ............................................Assinatura: .....................................
Prof. Dr. Guilherme Teixeira Wisnik.....Instituição: ..FAU USP.....................
Julgamento ............................................Assinatura: .....................................
Prof. Dr. José Tavares Correia de Lira....Instituição: .. FAU USP....................
Julgamento ............................................Assinatura: .....................................

5
Dedicatórias
Dedico este trabalho a minha mãe, Maria Josina Facioli, quem cuidou de mim a
vida toda e durante a realização deste trabalho também.

Agradecimentos
Agradeço a meus colegas professores no DPUH da FCT UNESP, sem cuja
compreensão e colaboração este trabalho não teria sido possível. Agradeço em
especial aqueles com quem tenho mais proximamente praticado a arte de
contornar obstáculos:
Arlete Maria Francisco, Carolina Lotufo Bartholomei, Cristina Maria Perissinotto
Baron, Evandro Fiorin, Francisco Antunes Caminati, Hélio Hirao, José Roberto
Fernandes Castilho, Luís Antonio Barone, Marcio José Catelan, Neide Barrocá
Faccio, Renata Ribeiro de Araújo.
Agradeço ao Prof. José Tavares Correia de Lira que me orientou neste trabalho
pelo apoio, pela condução segura e pelas ideias e sugestões estimulantes.
Agradeço aos anjos, que eu nunca encontrei, mas que olharam por mim.

6
Resumo
GABRIEL, M. F. Mário Pedrosa e a arquitetura brasileira: autonomia e síntese das artes.
2017. ........ Tese (Doutorado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
A atividade do crítico de arte Mário Pedrosa (1900, 1981), talvez o maior responsável
pela renovação da arte Brasileira no século XX, fez da arte autônoma a divisa de artistas, críticos
e instituições no Brasil, superando o localismo ressentido e sua narração figurativa das misérias
nacionais, numa síntese crítica entre o influxo externo e a experiência local. Na década de 1950,
dedicou-se à crítica de arquitetura e compreendeu a arquitetura moderna brasileira, de Lúcio
Costa e Niemeyer, como imbuída de espírito utópico, séria e bem preparada para uma
modernização do país com integração social. Contudo, a dependência dessa arquitetura para
com um Estado modernizador autoritário teria resultado num desenvolvimento desproporcional
da dimensão estética voltada a propósitos de exibição de poder dos ditadores. Sua teoria da
arte, teoria da “forma primeira fisionômica”, baseava-se na psicologia da forma e na psicologia
genética. A forma primeira fisionômica seria o fundo universal de todas as formas de
conhecimento, espontânea e já afetivamente orientada, bem como estrutura comum à arte
ocidental e às artes primitivas. A arte moderna abstrata teria como papel tornar reconhecida
essa matriz universal e abrir o passo ao retorno à espontaneidade criativa e à sociabilidade da
proximidade e do afeto, algo que a dominação técnica da natureza tornara possível, bastando
que se abandonassem preconceitos. Esta concepção procedia também da utopia estética da
síntese das artes, criada pelo compositor Richard Wagner no séc. XIX, a qual considerava
artificial a separação entre a necessidade material e a necessidade do espírito. A necessidade
seria mesmo o motor de toda a atividade criativa e produtiva humana, que recaíra no egoísmo e
no conflito por insuficiente dominação da natureza. Caberia ao mundo moderno, da indústria e
da técnica, realizar o retorno à comunidade e à unidade originárias, para o que a arquitetura
seria a arte a harmonizar todas as outras artes numa formalização total do ambiente. Contudo,
em meados dos anos de 1950 o projeto pedrosiano fraquejava sob o impacto das correntes
artísticas informalistas e expressionistas abstratas, as quais demonstravam ou pessimismo ou
interesse filisteu em vez de fé na emancipação universal franqueada pela dominação técnica da
natureza. O crítico promoveu, então, a arquitetura moderna brasileira por sua fé nas
“virtualidades democráticas da produção em massa” e a construção de Brasília como a finalidade
coletiva que canalizaria a estética à construção redentora da autonomia nacional e exemplo para
o mundo. Seu ideal de síntese levou-o a uma paradoxal formulação da arquitetura - arte abstrata
autônoma, cuja apreciação, porém, condicionava à consecução de finalidades sociais. Sua crítica
de arte da arquitetura foi tímida e terminou abandonada quando a Brasília dos políticos e das
empreiteiras derrotou a utopia. Concluímos, então, que a autonomia das finalidades humanas
significa que estas não se reduzem a uma origem comum, a necessidade. A arte autônoma
como meio para a utopia significa que esta se volta contra a arte e a arquitetura autônomas, e
encobre seu impasse final trocando a felicidade para todos pela menor dor para o maior
número.
Palavras-chave: estética, crítica de arte, arquitetura, arquitetura moderna brasileira.
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Abstract
GABRIEL, M. F. Mário Pedrosa e a arquitetura brasileira: autonomia e síntese das artes.
2017. ........ Tese (Doutorado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
The art critc Mário Pedrosa (1900, 1981), perhaps the most important activist for the
renewal of Brazilian art in the 20th century, accomplished to make autonomous art the goal for
artists, critics and institutions alike. In so doing provincianistic resentment that prescribed figural
narrative of national plight was overturned by a critical symbiosis between international influx
and local experience. In the 1950s Pedrosa devoted also to architectural criticism and
acknowledged modern Brazilian architecture as essentially utopian and committed to
modernizing the country on an egalitarian bases. However its dependence upon a modernizing
yet authoritarian State would have resulted in an overblown aesthetic dimension geared up to
purposes of power exhibition on the part of dictators. Pedrosa’s art theory, that of physiognomic
primal form, which he grounded on gestalt and genetic psychology, maintained that it was of
itself spontaneous and affectively oriented, and being the universal ground of all forms of
knowledge it purported to be also the common structure underlying both western and primitive
art. Modern abstract art’s role was to reveal to the world this universal ground and pave the
way to the return to spontaneous creativity and to forms of sociability grounded on affection
and proximity, all granted by the technical mastery of nature if mankind only were to shed its
prejudices. This conception stems also from the concept of Gesamtkunstwerk idealized by
composer Richard Wagner by mid 19th century. According to the latter the splitting apart of
material and spiritual necessity was artificial. Necessity was thought to be the pushing force
behind all creative and productive human activity, but which had ever since relapsed on egotism
and strife due to insufficient mastery of nature. The task of modern industrial world should be to
deliver the world back to communitarian structure and to the primal unity, to the fulfillment of
which architecture should be the art form to strike harmony out of all others put together into
the design of an environmental totality. However, by mid 1950s Pedrosa’s project was pretty
shaken up by the rise of both informal and abstract expressionist tendencies which displayed
either pessimism or philistine concerns instead of unrelenting faith in universal emancipation
granted by technical mastery of nature. The critic them moved on to support modern Brazilian
architecture on grounds of its unshakable “faith in the democratic virtues of mass production”
and also the construction of Brasília as the ultimate collective finality able to tap the aesthetic to
the redemptive construction of national autonomy. His ideal of synthesis however led him to a
paradoxical understanding of architecture as autonomous art whose appreciation requires the
previous fulfillment of social goals. His architectural criticism was too niggard and quitted
architecture altogether as soon as Brasilia led by politicians and contractors defeated that of
utopia. Our final conclusion is to the effect that the autonomy of human ends preclude their
stemming from a common source, that is to say necessity. Autonomous art and architecture as a
means to the fulfillment of utopia means that the latter turns against autonomy itself to cover
up for its ultimate standoff by exchanging the happiness of all for the mildest pain for most.
Keywords: aesthetics, art criticism, architecture, modern Brazilian architecture.
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Mário Pedrosa (1900, 1981) deu início à sua atividade de crítico de arte em 1933, e
foi uma presença decisiva na crítica brasileira até o fim de sua atividade em meados dos
anos de 1970. Foi personagem da política de esquerda e progressista brasileira desde os
anos de 1920 quando muito jovem filiou-se a partidos revolucionários, ao mesmo tempo em
que frequentava a mais destacada inteligência brasileira. Nos anos de 1930, protagonizou
entre nós a luta contra o stalinismo e contra o integralismo de tendência fascista. Pagou por
isso com o exílio. Se entendermos que com a Revolução de 1930 e com o Estado Novo, o
Brasil entrou numa era de modernização e crescimento, temos que entender também que
os arranjos políticos dessa era, cujas decorrências prolongam-se até os dias de hoje,
estabeleceram um pacto não escrito e uma divisão de trabalho tácita pela qual o poder
político foi monopolizado pela direita conservadora ou reacionária e a modernização cultural
do país coube à iniciativa do campo progressista e de esquerda. Neste campo, Mário
Pedrosa foi uma personalidade extremamente bem-sucedida.
Sua atividade de crítico militante estendeu-se por décadas no corpo a corpo com a
produção artística no Brasil e no mundo. Apesar de não ter tido uma carreira acadêmica foi
nosso maior teórico da arte tendo desenvolvido uma teoria original com base na psicologia
da forma e na psicologia genética, a sua teoria da “forma primeira fisionômica”, a qual, na
expressão da Professora Otília Arantes, seria mesmo “um capítulo brasileiro da teoria da
abstração”. Sua atividade após 1945, quando retornou ao Brasil após dois períodos
consecutivos de exílio desde 1937, foi capaz de aglutinar as contribuições de artistas
imigrantes e de emigrados e exilados que retornavam ao país, de modo a dar impulso a uma
formidável renovação das artes plásticas, num ciclo de afluxo externo que deslocou o
localismo a que as gerações modernas de 1922 e de 1930 haviam se rendido. O crítico
militante apoiou carreiras, apoiou a atividade de grupos de artistas, os concretistas de São
Paulo e os neoconcretistas do Rio de Janeiro, reviu juízos críticos, inclusive os que havia
emitido ele mesmo nos anos até 1943, no que foi decisivo para estabelecer os juízos e os
valores em vigência até hoje, os quais não dão sinais de que serão modificados radicalmente
a despeito de desenvolvimentos e precisões mais recentes. Sua atividade e sua influência
nos museus fundados no pós-guerra, bem como nas bienais, conduziu essas instituições à
recepção de novas tendências, ao profissionalismo e ao campo dos valores da arte
autônoma. Formou direta ou indiretamente o perfil dos críticos que surgiram desde os anos
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de 1950, marcados por cosmopolitismo e pelo princípio da arte autônoma, sem descurar da
reflexão de nossas peculiaridades nacionais. Em suma, sua atividade foi decisiva para a
cidadania que a arte brasileira desfruta no contexto mundial até os dias de hoje.
Suas atividades internacionais incluíam ter por um ano cursado filosofia na
Universidade de Berlin, ter mantido amizade e troca de correspondência com intelectuais e
artistas europeus, sobretudo com os surrealistas com quem compartilhava a militância
antiestalinista e trotskista. Em 1948, Pedrosa tornou-se membro fundador da Associação
Internacional de Críticos de Arte, entidade ligada à UNESCO, da qual chegou a ser
presidente, contribuindo para torná-lo um fórum de debates da crítica internacional, um
ponto de encontro de debates e avaliações. Fundou e dirigiu a seção brasileira da AICA, hoje
conhecida como Associação Brasileira de Críticos de Arte, a ABCA. Foi membro de júris de
bienais no Brasil e de um sem número de eventos internacionais. Sua tese, Da natureza
afetiva da forma na arte, obteve reconhecimento e elogios internacionais.
A produção de Pedrosa no campo da crítica de arquitetura deu suporte à Arquitetura
Moderna Brasileira (AMB) de Lúcio Costa, refletiu sobre a razão de seu aparecimento e
enraizamento no país, afinal um país na retaguarda da modernização, enalteceu-a como
peça chave de seu “projeto construtivo na arte brasileira”, distinguiu-lhe tendências de
desenvolvimento e apoiou entusiasticamente o plano piloto de Costa e a construção de
Brasília. Logo após a inauguração da nova capital, antecipou as articulações golpistas e o
destino que reservava a Brasília, pelo que especula-se que tenha deixado de escrever sobre
arquitetura.
Seus escritos foram sobretudo publicados na forma de artigos na grande imprensa,
sem jamais restringir-se a meras notas informativas ou comentários pontuais, mas
constituindo com frequência verdadeiros ensaios em que discutia temas teóricos ou de
alcance amplo1. Publicou alguns volumes de coletâneas desses ensaios2, mas seus textos
teóricos de maior fôlego permaneceriam inéditos até 1978, com a publicação do livro Arte,
Forma
1

e

Personalidade3.

Durante

sua

atividade,

seus

escritos

permaneceram

MAMMÌ, L. Prefácio. In: ______. (Org.) Mário Pedrosa – arte ensaios. São Paulo: COSACNAIFY, 2015. p.7.
PEDROSA, M. Arte, Necessidade Vital. Rio de Janeiro : Livraria-Editora da Casa do Estudante do Brasil, 1949.
PEDROSA, M. Dimensões da Arte. Rio de Janeiro : Ministério da Educação e Cultura, 1964.
3
PEDROSA, M. Arte, Forma e Personalidade – 3 estudos. São Paulo : Kairós, 1979. Esta coletânea reúne três
trabalhos, dois deles não publicados até então :
2
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majoritariamente dispersos, sendo que a partir dos anos de 1970, durante seu terceiro
exílio, teve início o trabalho de reunir e publicar seus artigos dispersos por iniciativa
sobretudo das Professoras Aracy Amaral e Otília Arantes. Não por acaso, os estudos
pedrosianos começaram como prefácios e introduções a essas mesmas coletâneas, mas
contamos hoje com pelo menos uma obra de fôlego de sistematização e interpretação de
sua obra - Mário Pedrosa: itinerário crítico - da Professora Otília Arantes4. Há que destacar
também o evento comemorativo do centenário de Mário Pedrosa em 2000, que resultou em
publicação com textos avaliando vários aspectos de sua vida ativa: crítica de arte,
contribuições à educação pela arte, escritos e atividade política5.
Os estudos pedrosianos têm registrado recentemente o que parece ser um renovado
interesse por sua obra, com a publicação de mais dois volumes de uma série infelizmente
interrompida em 20156 e de uma coletânea de textos vertidos à língua inglesa publicada
pelo Museum of Modern Art de Nova York7. Esse campo de estudos, marcados por uma obra
de fôlego apenas, talvez venha nos próximos anos a registrar contribuições que apresentem
matizes de sentido e exploração de problemas específicos que ainda aguardam exame. Suas
obras políticas8, por seu turno, permanecem, salvo engano, à espera de novas edições e de
novos estudos que sistematizem e apresentem interpretações e matizes ao público.
Sua atividade política desde a oposição de esquerda e o movimento trotskista pela
construção da IV internacional, a militância por um socialismo democrático após 1945 e o
retorno ao país, tem uma recepção apaixonada até hoje. Para isso contribuiu sua oposição
ao Regime Militar, contra o qual emitiu opiniões críticas, inclusive na imprensa internacional,

Da Natureza Afetiva da Forma na Obra de Arte. p. 12, 82. Rio de Janeiro, fevereiro de 1940.
Forma e Personalidade. P. 83, 118. Rio de Janeiro, maio de 1951.
Panorama Da Pintura Moderna. P.119, 145, 1952. Republicação de 1952 - Panorama da Pintura Moderna. Rio
de Janeiro: Ministério de Educação e Saúde.
4
ARANTES, O. B. F. Mário Pedrosa: itinerário crítico. São Paulo: COSACNAIFY, 2004.
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criticou a censura e organizou um boicote à X Bienal Internacional de São Paulo em 1969. Em
resposta, o Regime Militar recrudescido pelo AI-5, processou Pedrosa, condenou-o e emitiu
mandato para sua prisão, em virtude do que em 1970 partiu para o seu terceiro período de
exílio, do qual retornaria para pouco depois atuar na fundação do Partido dos Trabalhadores
em 1980. O barbarismo da ação da Ditadura revela-se tão mais repulsivo quanto o homem
forçado ao exílio completara já setenta anos e se recuperava de um AVC.
Talvez não erremos em pensar que a divisão de trabalho modernizadora, com o
poder político nas mãos da direita reacionária e o setor cultural sob hegemonia progressista
e de esquerda, tenha, senão terminado, pelo menos sido seriamente atingida pelo Golpe de
1964. Não admira que sentimentos muito fortes tenham marcado o movimento pela
redemocratização desde fins dos anos de 1970, sentimentos estes que tendem, a nosso ver,
em parte, a constituir certa dificuldade ao acesso crítico à obra de Pedrosa. Seu sucesso em
prol da arte autônoma e de causas públicas democráticas e progressistas, tende a identificarse, na percepção e no imaginário predominantes, com a obra modernizadora da esquerda,
sem a qual nem teríamos acompanhado o avanço mundial ditado pelos países centrais,
mantida nossa posição relativa na periferia. Desse modo, o prestígio de Pedrosa, seu
endeusamento mesmo, não encontrou correspondência ainda num esforço crítico de
compreensão à altura, salvo no já mencionado Itinerário Crítico. Destarte, mesmo em
estudos recentes, notamos, por exemplo, dificuldade em registrar a ruptura com o
trotskismo em 1940, quando Pedrosa esteve no centro da crise que dispersou a IV
Internacional logo após o assassinato de Trotsky. [nota] À medida que novos estudos vão
aparecendo [nota], surge a questão do ecletismo teórico de Pedrosa e a dificuldade, por
exemplo, de compreender como se situava para com o marxismo desde então e como
articulava as várias fontes de seu repertório. Talvez outros matizes e desenvolvimentos
contraditórios venham a ganhar relevo.
Foi com a percepção dessa dificuldade que empreendemos este estudo centrado no
que nos parece ser uma daquelas pontas soltas ainda não resolvidas pela bibliografia, aliás
dificilmente notada. Trata-se de seus escritos sobre a arquitetura e sobre a construção de
Brasília, majoritariamente dos anos de 1950, em que enunciou a arquitetura como arte
autônoma, uma posição que provoca controvérsia sempre que evocada. A dificuldade, nos
parece residir no lugar que a arquitetura enquanto arte autônoma ocupava em sua visão de
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utopia estética, a qual por sua vez, o conduziu a investir a Nova Capital com possibilidades
redentoras do atraso nacional e, francamente, num exemplo para o movimento geral pela
emancipação humana. À medida que foi ficando claro que Brasília era algo muito aquém de
suas expectativas, o “fiasco”(nota Otília A.) teria silenciado de vez uma crítica de arte da
arquitetura, outrossim tímida e desproporcional ao lugar que reservava à arquitetura no seu
projeto construtivo.
Para que se possa medir o impasse a que chegou Pedrosa, convém apresentar
rapidamente os passos de sua atividade e de seu pensamento pela arte autônoma. Otília
Arantes tratou o percurso de Pedrosa segundo oposições clássicas marcadas pelo
desenvolvimento da crítica literária no Brasil, tais como forma e conteúdo e localismo versus
cosmopolitismo. Seu “itinerário crítico” teve início em 1933, com seu primeiro ensaio, “As
tendências sociais na arte de Käthe Kollwitz” e logo a seguir, até 1942, com escritos sobre
Portinari. Essa primeira fase da crítica pedrosiana teria sido marcada pela arte como
instrumento de construção da consciência de classe proletária ou de representação da nação
oprimida e das misérias do povo, ou seja, a forma era meio para apresentação de um
conteúdo que lhe era prévio e independente. Assim, esse conteúdo pagava tributo ao
localismo a que cedera o impulso renovador do modernismo de 22, bem como a toda a
nossa arte moderna na década de 1930.
Seguindo a distinção enunciada por Antonio Candido9, o conflito entre localismo e
cosmopolitismo revela dois modos opostos de portar-se culturalmente uma nação periférica,
por isso mesmo privada de iniciativa histórica, em relação aos países centrais, nos quais se
dão as experiências fundamentais. O localismo reage contra essa condição, sente-se
humilhado e se fecha, com frequência, no culto a mitos provenientes de ciclos de influxo
externo mais antigos. O nosso cosmopolitismo, no que tem de melhor e em sua necessidade
inescapável, abre-se ao influxo externo e lhe imprime um acento peculiar à nossa
experiência, descobre alguma verdade que não se revelou nas metrópoles.
A segunda fase crítica de Pedrosa teve início por ocasião da retrospectiva de
Alexander Calder no MOMA de Nova York em 1943 e dos ensaios que a ela se seguiram em
1944. Foi uma experiência de conversão à arte autônoma de modo que quando voltou do
9
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exílio ao país em 1945, suas perspectivas eram já outras, críticas do localismo conservador e
em prol da arte abstrata construtivista como arte autônoma. Várias circunstâncias
favoreceram e tornaram possível a renovação e que a arte autônoma se tornasse até mesmo
um marco para as instituições que foram criadas então, ou seja, os museus (MASP e MAM
em São Paulo, MAM no Rio) e as bienais a partir de 1951. Foi nesse momento que Pedrosa
tornou-se uma referência privilegiada na crítica e começou a influenciar e dar apoio a grupos
de jovens artistas de orientação construtiva.
Otília Arantes aponta como as oposições clássicas foram tratadas na nova fase de
nosso crítico. Os termos antitéticos passaram a ser resolvidos numa síntese análoga ao que
se dá nas Cartas pela educação estética da humanidade de Schiller, nas quais a arte surge
como termo mediador entre os apelos sensórios da natureza e o imperativo da lei moral. A
nova concepção da arte de Pedrosa teria, também, um caráter pedagógico: a construção de
uma subjetividade autônoma, mas não intimista, uma subjetividade “descentrada”, em
relação de ação recíproca com o mundo. Pela experiência da arte “cria-se assim em cada um
de nós melhor aparelho de apreensão e recepção, antenas sensoriais mais agudas e
transmissores à nossa disposição mais precisos e controlados”10.
A doutrina da forma-primeira-fisionômica que elaborou nos anos por volta de 1950,
compreendia a forma como atividade fundamental da consciência, a qual havia sido, enfim,
liberta pela arte moderna, liberta de sua alienação na figuração e na crença num mundo que
se dá por si mesmo à percepção humana. Este seria o cerne do que veio a ser o “Projeto
Construtivo na Arte Brasileira”, o qual tinha nítido caráter utópico, pois o reconhecimento da
consciência universalmente ativa teria como fim restituir ao homem a posse de si mesmo
contra as antíteses e antagonismos que atingiam seu clímax na modernidade. Utópico,
também, porque a produção industrial já se dava de modo coletivo, supostamente pelo
menos, e estaria pronta para a formalização estética de todo o ambiente e para a
apropriação social dos benefícios da produção em massa.
Este projeto que animou a “batalha pela abstração”, mal se estabelecera já dava
lugar a controvérsias. Foi o que se deu entre os Concretistas de São Paulo e os Neoconcretos
do Rio. Por ocasião da I Exposição Nacional de Arte Concreta em 1957-58, Pedrosa criticou e
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se afastou dos concretistas, que estariam sob influência de concepções de modernização
tecnológica e teriam feito da forma uma “mera combinatória de elementos agenciados pela
razão científica”11. Pedrosa punha-se assim contra a subordinação da arte ao styling e à
teoria da informação, a qual reduzia a experiência a um condicionamento por meio da
causalidade entre estímulo, resposta e reforço. Em contrapartida, continuou a apoiar os
neoconcretos que opunham ao “intelectualismo” dos paulistas um “quase romantismo”.
Mas o projeto de Pedrosa, enquanto fincava raízes e via amadurecer seus melhores
frutos, viu-se muito cedo na mesma posição assumida pelo modernismo de 22 e 30, ou seja,
era confrontado e tinha que se haver com o aparecimento e com o influxo através das
bienais de novas tendência surgidas no segundo pós-guerra, ou seja, o tachismo, o
informalismo e o expressionismo abstrato. Estas tendências simplesmente punham de lado a
forma forte e de contrastes alternantes figura-fundo em favor de estruturas mais ou menos
uniformes por toda a extensão do campo pictórico, estruturas formadas por gestos ritmados
na aplicação do pigmento. A pintura tornava-se como que o registro da ação do pintor, pelo
que a tela adquiria fisicalidade.
Para nosso crítico, as tendências informalistas eram antes de tudo uma contradição
em termos: arte sem forma. O gesto e seu registro estariam a eliminar a distância psíquica
para com a obra, fazendo dela o resultado do impulso subjetivo não trabalhado pela busca
da lei interna à própria obra, pelo que, esta era rebaixada à exibição de idiossincrasias e de
“faniquitos” do pintor, cedendo a um hedonismo moral pessimista, em Pollock, ou a
interesses mais mundanos, como em Mathieu. Por mais que nosso crítico tenha enfim
reconhecido Pollock, e por boa que tenha sido a recepção deste artista na bienal, nosso
crítico nunca pôde conciliar o otimismo de seu projeto com o desencanto das telas do
americano.
Mas esse abalo conduziria Pedrosa a avançar em duas direções. Por um lado,
empreendeu nos anos de 1950, principalmente entre 57 e 59, a promoção da arquitetura
moderna, afinal a realizadora última da síntese entre arte e vida que estava no cerne de seu
projeto. Por outro lado, impulsionou as carreiras de dois artistas do grupo dos neoconcretos
cariocas, Lygia Clark e Hélio Oiticica. Estes artistas nos anos de 1960 haviam passado a
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questionar a finitude da obra e abri-la à participação do público, quer por agir sobre os
bichos de Clark, quer pela imersão nos espaços de Oiticica. Pedrosa compreendia estas duas
orientações como tendentes à extravasão ambiental da arte em direção à vida, possíveis
cumprimentos do projeto construtivo.
Mas, a experiência que levou Pedrosa a seu limite crítico, foi a da Pop Art em meados
dos anos de 1960. Para nosso crítico, a Pop foi um ponto de inflexão entre a arte moderna e
a arte pós-moderna, no que talvez tenha inaugurado o uso desta expressão. Ao contrário de
críticos europeus, Pedrosa não se permitiu iludir com alguma suposta astúcia crítica da Pop
Art e nela detectava a demissão da arte do progresso social e da ilustração crítica e
universalista. Aqueles artistas abandonavam o oposicionismo que a arte moderna ostentara
até então por deixar-se levar pelo mundo do consumo, pelo qual o progresso material dava
as mãos ao conservadorismo social e à arregimentação dos apetites humanos para a
administração sistêmica. Por outro lado, os anos de 1960 viram acelerar-se a multiplicação e
a sucessão das neovanguardas sem que se pudesse mais distinguir questionamentos e
projetos progressistas da formação de um mercado de arte tão administrado quanto a
sociedade em geral.
Numa introdução rápida como esta é impossível dar conta de todas as ambiguidades,
avanços e recuos, enfim, do conjunto das manobras e contorções empreendidas por Pedrosa
nos anos de 1960, as quais culminaram no seu abandono da crítica com o terceiro exílio em
1970. O pathos de seus escritos posteriores, como “Discurso aos tupiniquins ou nambás” de
1976, ou “Variações sem tema ou a arte de retaguarda” de 1978, têm tido uma recepção
nem um pouco unânime. Otília Arantes conduz as manobras malsucedidas e os descaminhos
críticos a uma percepção que viria se impondo ao crítico e que converge com seu próprio
diagnóstico de época do “fim de linha”, ou seja, o fim ou o esgotamento do progresso em
direção à emancipação humana.
Já Lorenzo Mammì destaca entre os escritos pedrosianos da última fase, “O ‘bichoda-seda, na produção em massa”12, de 1967. Neste ensaio, representativo de uma das
possíveis variantes que Pedrosa investigava, o crítico incorporava análises marxistas clássicas
dos conceitos de trabalho improdutivo e trabalho produtivo, entenda-se produtivo de mais
12
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valia. Incorporava também o abalo sofrido pela finitude e pela unicidade da obra no que
Mammì chama de “transição do moderno ao contemporâneo”, ou seja, “a mudança de foco
da obra de arte para a atitude artística, do que o artista produz para o que o artista é ou
como o artista vive”13. A atividade ou produção artística, enquanto trabalho improdutivo,
enquanto algo que o artista faz sem ter a finalidade de conversão ao equivalente monetário
universal, seria um fazer por um impulso ou por “dom de sua natureza”, daí a metáfora do
bicho-da-seda. Esse fazer do artista, prossegue Mammì, seria então uma “experiência
existencial do trabalho livre”, ou um “exercício experimental da liberdade”14. Sem envolverse com os temas polêmicos de perspectivas de nossa época, época de neoliberalismo e de
globalização, Mammì localiza a atividade artística num complexo de possibilidades ainda
indecididas em meio às quais o progresso e a emancipação talvez ainda sejam questões em
aberto.
Os escritos pedrosianos sobre a arquitetura e sua promoção de Brasília para o
imaginário apresentam problemas particulares mas intimamente relacionados à sua crítica
de arte e à concepção do tempo histórico que o informava. Com efeito, o balanço da
“constituição de uma cultura artística moderna no Brasil” que apresentou em “A Bienal de cá
para lá” (1970), o qual não deixa de ter sido um balanço de sua própria atividade, concedia
um lugar privilegiado à arquitetura. A primeira fase de nosso modernismo, de 1922, teria se
dado com predomínio da pintura, essa arte individualista em que os participantes da semana
o fizeram “na presunção de que são individualidades geniais”. A segunda fase, nos anos de
1930, teria se dado sob o predomínio da arquitetura, com “uma certa conotação social e
coletiva”15. Mas a arquitetura é desde logo uma arte abstrata, que se impôs ao localismo
vigente na fase anterior como um afluxo externo sem concessões mas que passou por rápida
adaptação crítica ao clima e ao meio por absorver elementos da tradição construtiva lusobrasileira. Pelo menos este era o cômputo que apresentou já retrospectivamente em 195316.
Por outro lado, por que usava estes adjetivos “social” e “coletivo”? Discutível como nos
pareça, se fosse assim mesmo a arquitetura teria um papel maior que qualquer outra arte na
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realização de sua utopia estética, o papel de levar as conquistas da arte moderna para o
ambiente real da vida e, desse modo, vivificar a própria vida.
Otília Arantes é positiva sobre este ponto, o protagonismo da arquitetura. A autora
enfatiza quanto a AMB fora, desde sua implantação com a obra do Ministério da Educação e
Saúde, projetado por Lúcio Costa e equipe sob consultoria de Le Corbusier, modelar para a
compreensão pedrosiana da fatalidade de nosso atraso e para a necessidade de recepção de
influxos externos. A arquitetura moderna, entre nós, por ligar-se obrigatoriamente às
condições físicas do ambiente, não teria dado lugar ao “desrecalque localista”, na expressão
de Antonio Candido, que tanto marcou o modernismo de 22 e os de 1930. Pelo contrário, a
absorção da prédica de Le Corbusier e sua realização prática teriam sido conduzidas com
“dogmatismo e uma disciplina autoimposta” por Lúcio Costa e seus colaboradores, desde
mesmo sua passagem pela direção da ENBA em 1930 e 31, por breve que tivesse sido.
Em 195317, já em retrospecto, Pedrosa afirmaria que o dogmatismo e a inflexibilidade
de Costa e equipe assentavam na “fé nas virtualidades democráticas da produção em
massa”. Se a arquitetura moderna nos chegara pronta e acabada, era nossa condição
subdesenvolvida que a fazia mais atual e inflexível do que nos países centrais
industrializados, onde fraquejava aquela fé. Em outras palavras, o conteúdo utópico da
arquitetura moderna teria vindo de encontro à premência do desenvolvimento nacional, no
quadro mesmo da divisão tácita de trabalho em que a direita reacionária monopolizava o
poder político e o campo progressista e de esquerda era hegemônico na cultura, enfim, uma
“época de ilustração comandada pela reação”18.
Contudo, uma incongruência na implantação da AMB incomodava o crítico. A
despeito da fé autêntica daqueles arquitetos, por força de modernização insuficiente e de
crescimento anárquico das cidades e da infraestrutura, eles haviam permanecido
dependentes do mecenato do Estado. Em consequência, haviam desenvolvido
principalmente o viés estético da arquitetura, a serviço das finalidades de exibição de poder
e autopromoção dos políticos do Estado Novo. Pampulha, a realização de maior prestígio e
projeção, Pedrosa a comparava às loucuras e caprichos das velhas cortes absolutistas. Assim,
17
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as ideias progressistas e universalistas dos arquitetos aguardavam ainda a hora de sua
realização, salvo algumas exceções, sobretudo o conjunto habitacional Pedregulho de
Afonso Reidy.
O entusiasmo de Pedrosa pelo plano piloto de Lúcio Costa para Brasília, levou
Pedrosa a saudá-la como portadora da possibilidade de reverter essa situação, pois era uma
autêntica finalidade coletiva capaz de reconduzir a AMB a seu destino manifesto. Mas podia
sê-lo a seus olhos apenas à medida em que projetava sobre a nova capital significados
conforme sua utopia estética construtiva, no que talvez fosse, como aponta Otília Arantes19,
sua cartada maior, final e reativa. Não era aquela a ocasião em que o informalismo abalava
suas prospecções históricas? Assim, Brasília aparecia-lhe como “o mais belo padrão de
cultura, de civilização e de arte do séc. XX”.
Se a AMB lhe parecia ambígua, entre vanguarda transformadora e oficialismo,
Pedrosa parece ter reagido por superestimar a força das ideias dos novos arquitetos como se
eles pudessem, com arquitetura e planejamento, vir a substituir a velha atividade da política,
pois que, entre nós, esta era francamente desanimadora. Otília Arantes aponta que Pedrosa
investiu Brasília de teses culturalistas muito afins a sua ação modernizadora das artes e ao
modo como compreendia o conflito entre localismo versus importação postiça das últimas
modas, ou seja, a resolver-se na recepção de influxos externos com filtro crítico. Como já
vimos, a AMB de Costa era, a seus olhos, um perfeito exemplo do tipo de recepção que tinha
em mente, ou seja, com absorção de conhecimento, propósito inflexível e diálogo crítico
com a tradição local de modo a incorporá-la onde fosse oportuno. À autora causa espanto
que Pedrosa investisse Brasília de possibilidades transformadoras, de fato redentoras das
misérias nacionais totalmente por fora da luta política. O que teria acontecido com sua
formação marxista? Como poderia ele parecer ter ignorado que a ruptura com as misérias
atávicas de uma colônia de exploração não se resolveria sem luta política?
A promoção de Brasília a utopia estética em realização evocava o “espírito da época”,
que era “espírito de plano”, “espírito de utopia”. O clima de opinião internacional dos anos
de 1950 era mesmo francamente favorável a este tipo de ilusão, com a construção do
welfare state nos países centrais e a descolonização na periferia. Além disso, “a ordem era
19
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subordinar a nova expansão capitalista menos à realidade do que à ideologia do
planejamento, que a esquerda por seu lado pensava tornar um fato novo.”20
Paradoxalmente, seus escritos alternavam um inflexível olhar crítico, de quem sabe como as
coisas são feitas no Brasil. Perguntava-se no que poderia resultar tarefa tão transcendental
como a construção da nova capital levada a diante por um chefe político mineiro. Tampouco
deixava de considerar que a nova capital, isolada na imensidão do planalto central, pudesse
vir a ser “casamata” para um “estado-maior abrigado em cavernas subterrâneas blindadas”.
E ainda assim não deixava de reconhecer que Brasília, a ser construída isolada das partes
tradicionalmente habitadas do país, tinha sérias incongruências. Entendia que seu programa
combinava imaturidade e anacronismo. Imaturidade por carecer de todo desenvolvimento
regional que a precedesse, e anacrônico porque repetia mais uma vez a prática colonial de
plantar núcleos de povoamento isolados por enormes distâncias e quase nenhuma
infraestrutura. Por razões análogas, localistas e conservadores, como o historiador da
arquitetura Bruno Zevi, acusavam-na de artificialidade e de carecer de um desenvolvimento
histórico espontâneo. A estes Pedrosa respondia com “teses culturalistas” tendentes a
converter o negativo em positivo, sobretudo a concepção de civilização oásis versus cultura
orgânica tomada de empréstimo ao historiador da arte Wilhelm Worringer. O paradigma das
civilizações oásis era o antigo Egito, civilização transplantada pronta e acabada para as
margens do Nilo onde sua técnica dominou a calamidade que eram as enchentes
convertendo-as em sua condição mesma de possibilidade.
No Brasil dera-se um transplante de civilização de um tipo que não empreendera a
dominação da natureza, desenvolvendo-se um modo medíocre de adaptação à mesma.
Pedrosa argumentava que Brasília, implantada entre os trajetos de correntes migratórias
coloniais e modernas, pelo simples fato de ser totalmente dependente da tecnologia
moderna com que foi construída, desencadearia um processo de reversão daquela
adaptação medíocre. Assim, sua imaturidade e seu anacronismo seriam convertidos a
fatores positivos que retomavam práticas coloniais depuradas dos vícios inerentes. A
ausência de cultura histórica ou de civilização ancestral, o inverso do que se dava com o
México, seria antes um fator propiciador, por lhe faltarem resistências. Como na arte
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egípcia, a arquitetura de Niemeyer em Brasília ressaltava a legalidade e a simplicidade das
formas, ao contrário da complexidade exigida por culturas orgânicas.
A imagem de um aeroplano pousado que enalteceu no plano de Costa, contudo,
sugeria-lhe ainda uma ambiguidade. O aeroplano era a tecnologia moderna que permitira a
construção de Brasília na ausência de ferrovias e rodovias. Mas as linhas aéreas saltavam
sem ocupar o território e sem criar infraestrutura. Por outro lado, o aeroplano era a
modernidade que pousa numa terra que lhe era estranha para despertá-la para o novo.
Guilherme Wisnik não tem dúvida que Pedrosa tenha sido tão importante para a
AMB “basicamente, porque soube interpretar como ninguém o caráter revolucionário
daquela arquitetura, nascida, no entanto, em um ambiente social e político contraditório”21.
Esta avaliação não destoa, nem um pouco, da compreensão de Otília Arantes do percurso do
crítico, a despeito de todas as contradições e dúvidas que aponta. Mas há outro aspecto do
contributo pedrosiano muito menos suscetível de consenso. Trata-se de sua proposição da
arquitetura como arte autônoma, a qual foi inversamente proporcional a certa timidez e
parcimônia excessiva com que exerceu a correspondente modalidade crítica. Este ponto, nos
dias de hoje, suscita aberto ceticismo, e a crítica de arte da arquitetura que Pedrosa propôs
nos anos de 1950, não parece, salvo engano, ter deixado rastro atrás de si.
Otília Arantes mostra como Pedrosa concebeu a proposição da arquitetura moderna
em sua condição de arte autônoma em duas etapas. Nos tempos das vanguardas históricas,
teria havido a “terrível dieta funcionalista”, pois tratava-se de limpar a prática e as
expectativas do público dos vícios do historicismo e do ecletismo. Além disso, para vencer
resistências à sua aceitação, os arquitetos modernos teriam adotado um discurso centrado
em economia e praticidade, ou seja, ideias prosaicas e burguesas. Numa segunda etapa, que
Pedrosa proclamava nos anos de 1950, haveria um retorno do estético, uma atitude que
podemos ver expressa, por exemplo, no manifesto Por uma Nova Monumentalidade,
publicado em 1943 por Giedion, Sert e Léger. Para Pedrosa, caberia à crítica acompanhar a
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WISNIK, G. Prefácio. In: ______. (Org.) Mário Pedrosa – arquitetura ensaios. São Paulo: COSACNAIYFY, 2015.
p.8.
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manobra do retorno do estético e combater exageros como o que atribuía a Bruno Zevi “que
ergueu como uma espécie de absoluto a bandeira antifuncional”22.
Segundo a autora, a nova etapa da arquitetura e da crítica pressupunha o
cumprimento da primeira, tanto na ordem temporal da história da arquitetura moderna
quanto na ordem condicional da apreciação crítica, ou seja, a obra que resolvesse bem a
funcionalidade com “honestidade construtiva” poderia ser apreciada pela “crítica de arte da
arquitetura”. Pedrosa tentava conciliar o ideal de síntese, na origem da arquitetura
moderna, à crítica analítica enunciada por Geoffrey Scott, segundo a qual o crítico deveria
separar analiticamente o que no trabalho do arquiteto se dá como síntese, a saber, a
satisfação da funcionalidade, das condições da técnica construtiva e uma “emoção estética
desinteressada”. Por mais que Pedrosa enunciasse a arquitetura arte autônoma como
“arquitetura simples e imediatamente percebida”, fórmula que atribuía a Scott, não podia se
desfazer do compromisso com a “síntese das artes”, com a qual aliás promoveu a construção
de Brasília. O ideal de síntese, contudo, exigia que as obras satisfizessem igualmente às três
condições, na hipótese de que isso fosse possível.
Otília Arantes levanta, ainda, outras considerações:
(...) Mas isso [a separação analítica das três condições] só era possível –
segundo observação – quando [os críticos] punham de lado, por um
momento, a interpretação global de uma forma arquitetônica como
expressão do espírito objetivo de uma época, e se entregavam, de caso
pensado ou não, pouco importa, a análises que isolam as diferentes ordens
até então confundidas numa entidade máxima, distinguindo o
especificamente estético, do técnico, do social, do psicológico, etc.24

Se bem entendemos esta passagem, o espírito do tempo para Pedrosa, ou seja, o
fundo metafísico da síntese das artes, seria a sonhada dissolução da separação entre a arte e
a vida, o que só repõe o impasse num nível mais alto de abstração.
Neste ponto, novas questões são propostas. Por exemplo, será que algum dia foi
possível que a obra arquitetônica satisfizesse as três condições igualmente? De onde provém
a proposição da síntese das artes cujo desenvolvimento termina por jogar a crítica de arte da
arquitetura num impasse que a inviabiliza? Quais são suas bases teóricas? Como
22

PEDROSA, M. Arquitetura e Crítica de Arte I. In : AMARAL, A. (Org.) Dos Murais de Portinari aos
Espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981. p. 269- 271.
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compreendê-las da distância que nossa vantagem retrospectiva proporciona? Por outro
lado, apenas constatar a inviabilidade da síntese e repudiar a arquitetura obra de arte
equivale a não questionar nenhuma das duas nem a relação entre elas. Questionar a síntese
das artes é o mesmo que questionar a utopia estética, ou seja, questionar as concepções do
tempo histórico e como elas compreendem a autonomia da arte e da arquitetura.
Estas questões são o objeto deste trabalho, o qual tem no percurso crítico e nos
escritos e referências de Pedrosa o fio condutor, o que nos permitirá enriquecer o tema com
o que puder ser observado no exercício crítico do autor em arquitetura e em arte. O que
pode nos dizer os impasses a que a síntese das artes chegou com Pedrosa? Como confrontála com aqueles desenvolvimentos da arte contemporânea que conduziram Pedrosa a tantas
dúvidas e impasses a ponto de que afastar-se da crítica na última década de sua vida?
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1
RUMO À ARTE AUTÔNOMA
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1.01 A FORMAÇÃO CRÍTICA : PRIMEIRAS LEITURAS

As Tendências Sociais na Arte de Käthe Kollwitz 1, texto de 1933, marca o début de
Pedrosa como crítico. A primeira parte do estudo é, porém, um esboço de teoria da arte,
algo que pudesse prover objetividade e referências à atividade da crítica, que a livrasse do
lugar-comum acadêmico e fosse capaz de reunir bases de um possível sistema dotado de
princípios fundamentais e capaz de, pelo menos, colocar questões com clareza. Tratou-se de
um enorme esforço de reunir, sintetizar e ponderar muitos conhecimentos, esforço tão mais
significativo, se tomarmos na devida conta o vulto dessa empreitada nas condições do Brasil
de 1930.
O arcabouço conceitual desse esboço de sistema era o determinismo histórico
marxista, segundo o qual a arte não seria, de forma alguma, imune à luta de classes, antes,
sendo mesmo “corroída interiormente pelo determinismo histórico da luta entre os diversos
grupos sociais” 2. Sobre a arte, bem como sobre a cultura em que ela acontecia , pesariam as
relações sociais determinadas pelo modo de produção, e essa era uma posição de método
que buscava livrar a compreensão da arte das “interpretações subjetivas ou fantasistas que
escapam a toda prova experimental” 3. Trata-se, portanto, de uma exigência universalista e
de uma petição por uma “ciência da arte”, em vez da problemática cooperação entre a
estética, a história e a crítica de arte. Tal exigência gozara de certo prestígio no séc. XIX, nas
universidades alemãs, em particular, mas já havia perdido força em seu tempo. Em apoio de
sua petição evocava o projeto de uma ciência social da arte de Ernst Grosse 4 (1862, 1927).
Além de Grosse, Pedrosa mencionava ainda Karl Bücher ∗ (1847, 1930) e Gottfried
Semper (1803, 1879). Esse último, arquiteto e criador junto com o compositor Richard
1

PEDROSA, M. As tendências sociais da arte de Käethe Kollwitz [1933]. In: ______. Arte, necessidade vital. Rio
de Janeiro: Livraria da Casa do Estudante do Brasil, 1949. p. 7-34.
2
Ibid, p. 7.
3
Ibid, p. 7.
4
GROSSE, E. The beginnings of art. New York: D. Appleton and Company, 1914.
∗
Karl Bücher (1847, 1930) foi economista, antropólogo e jornalista. Uma de suas obras em particular, Arbeit
und Rhythmus (1896), foi importante para as teorias da origem da arte no artesanato e no trabalho produtivo
em geral. Karl Toepfer faz os seguintes comentários sobre esta obra :
“Bücher, o antropólogo, procurou esclarecer a antiga relação entre labor e ritmo ao analisar vasto número de
canções e cantigas, bem como suas condições de performance nas sociedades pré-modernas de todo o mundo.
Ele examinou também cânticos de trabalho de sociedades arcaicas da Europa, Ásia e Oriente médio. Bücher
analisou cânticos em relação à performance de trabalhos (moagem, fiação, tecelagem, dragagem, apiloamento,
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Wagner da proposição de síntese ou integração das artes – com que mais tarde Pedrosa viria
a promover a construção de Brasília – desenvolveu uma teoria para dar conta do fenômeno
dos estilos, ou seja, a unidade formal das produções de povos e culturas em épocas
determinadas, todas, aliás, anteriores à modernidade. Segundo essa teoria, as formas do
que chamava a arte monumental – a arquitetura, a pintura e a escultura – teriam origem nas
artes técnicas, artes mecânicas ou artesanato, conforme se queira, o que marcou uma
rebelião na disciplina da história da arte em meados do séc. XIX, uma rebelião contra a
hierarquia tradicional das artes. Segundo Semper, as artes técnicas ou artes utilitárias,
seriam anteriores mesmo à história e à arte monumental e teriam criado as técnicas e os
tipos utilitários fundamentais sob a pressão da necessidade natural a que o homem sempre
esteve exposto. Os materiais e as técnicas não eram, para Semper, realidades dadas e
indubitáveis, mas o meio daquela experiência unitária com que o mundo moderno perdera
contato, do que resultava a separação entre a arte e a técnica e a ausência de estilo ∗.
Pedrosa pretendia aproximar ou unir a abordagem desses autores com o
determinismo histórico marxista. Esse esforço o conduzia a apresentar proposições
metodológicas ao modo de leis do desenvolvimento histórico, bem como um esquematismo
da história da arte em relação a uma história universal em sintonia com o determinismo
marxista e pesquisas e especulações etnográficas. O caráter genético de seu método, que
permaneceria e ganharia profundidade em suas elaborações posteriores, já se fazia ver, ou
seja, as primeiras manifestações artísticas na ordem do tempo seriam também aquelas que
mostrariam já de modo claro, ainda que tosco, as determinações gerais do processo
posterior. Mais do que isso, certas condições da origem figuravam como o télos do processo
histórico, o qual ganhava, assim, uma forma circular.
escavação, içamento, carregamento, manejo de animais, etc.), em relação ao trabalho ser feito
individualmente ou em grupo, em relação à identidade sexual e à identidade cultural dos trabalhadores, bem
como as relações entre as palavras e o trabalho, entre ritmos e trabalho, entre movimentos corpóreos e ritmo
musical e entre os diversos motivos do canto (magia, inspiração, comunicar instruções, diálogo de grupos,
estímulo a sentimentos compatíveis, etc.). A partir daí, teorizou sobre as origens da canção e da dança no
trabalho e sua separação destes na maior parte do mundo moderno.” TOEPFER, K. Empire of Ecstasy: Nudity
and Movement in German Body Culture, 1910-1935. Berkeley: University of California Press, c1997. P. 12.
Disponível em <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft167nb0sp/> Acesso em 17 jan. 2015.
∗
Teremos, no terceiro capítulo deste trabalho, ampla oportunidade de examinar a doutrina semperiana e o
que possa ter contribuído a Pedrosa. Por ora, basta indicar que Semper e sua valorização das artes primitivas
deram origem a uma posição de método na história da arte aberta às contribuições da psicologia e da
etnografia, a partir da qual Grosse e Bücher, entre outros, desenvolveram pesquisas que procuravam relacionar
as formas artísticas com as formas sociais da produção material correspondentes às várias culturas e aos vários
povos.
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Desse modo, os povos caçadores e coletores teriam constituído o mais remoto
começo da humanidade, a que se seguiria a etapa dos povos criadores e agricultores, “cujo
modo de produção tem um caráter mais organizado e mais fixo” 5. Os primeiros, não importa
em que clima tenham vivido, “demonstram uma impressionante uniformidade quanto às
suas formas de arte, revelando uma extraordinária aptidão e [o] desenvolvimento da arte da
pintura e da escultura e invulgar habilidade técnica na construção de suas armas”. As
produções desses povos testemunhariam o apuro temporão das faculdades da visão e das
mãos, condição mesmo de sua reprodução ou sobrevivência, a que Pedrosa acrescentava
uma citação de Grosse: “A maior habilidade técnica se encontra, assim, nos povos que a
natureza obriga a uma tensão contínua de suas forças” 6.
Segundo o mesmo autor, à medida que a agricultura fazia com que o homem
passasse a depender menos das mãos e mais de utensílios, “os motivos técnicos se
enriquecem progressivamente [enquanto] os motivos naturais vão se empobrecendo”. 7 Essa
“lei” geral do desenvolvimento completava-se com a passagem dos motivos animais para os
vegetais, com a diminuição do realismo e com o surgimento de autênticos ornamentos, ou
seja, com motivos geométricos associados a imposições das técnicas artesanais, como a
tecelagem. Em referência velada talvez a Semper, Pedrosa endossava a “lei do
desenvolvimento estético [segundo a qual] o estilo artístico dos povos depende, sobretudo,
da técnica” 8.
O seu esquematismo histórico universal, muito mais do que se dava com os autores
com que trabalhava então, abraçava um viés ideológico e prospectivo bem delineado e uma
leitura diagnóstica da história e da modernidade. Assim, via no desenvolvimento posterior
um crescimento da distância entre o homem e a natureza, com o utensílio sendo primeiro
uma extensão do corpo, mas tendendo mais tarde a autonomizar-se num “novo aparelho
mecânico”, até fazer com que o homem, passasse a ter que adaptar-se a ele. Com isso, na
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PEDROSA, M. As tendências sociais da arte de Käethe Kollwitz. In: ______. Arte, necessidade vital. Rio de
Janeiro: Livraria da Casa do Estudante do Brasil, 1949. p. 8.
6
Ibid, p. 09.
7
Ibid, p. 10.
8
Ibid, p. 10.

45
modernidade, o homem se tornaria “instrumento, manivela de um maquinismo que ele
mesmo criou” 9∗.
Conforme prosseguia Pedrosa, no alvorecer da modernidade “a economia de
consumo da sociedade feudal transforma-se numa economia eminentemente produtora” 10,
produtora de mercadorias, acrescentemos, de que teria resultado a autonomização do
mecanismo produtivo, a dissociação entre o homem e o trabalho social e a autonomização
da arte em face deste último, ao contrário do que sempre fora antes disso. Assim, tal como
para Ruskin (A Natureza do Gótico) e Morris, por exemplo, a escravização do trabalhador ao
mecanismo em que se tornara a sociedade viera junto com os mais poderosos meios de
produção, aqueles portadores do potencial de livrar o homem de uma vez por todas do
trabalho. Ainda em consonância com os autores do movimento Arts & Crafts, a situação do
trabalho e as relações de classe eram apresentadas como solidárias ao mal que se abatera
sobre a arte na modernidade, que era a perda de sua organicidade ao trabalho e a todo o
intercurso social.
Pedrosa introduzia, então, a conexão geral necessária entre a produção social e a
totalidade das formas da superestrutura e da arte, conexão essa que, assim julgava, tornaria
inteligível “o caráter social e totalitário da realização artística no passado” 11, ou seja, a
unidade estilística solidária à ordem social que caracterizara todas as épocas anteriores à
modernidade. Entendia o autor que a organicidade social da arte encontrava
correspondência numa “concepção única e geral da natureza e da sociedade”, adotada já
numa fase histórica em que a ordem social se baseava na propriedade privada e nas classes
sociais. Assim, sob o “patriciado grego”, por exemplo, tal concepção teria sido o mito,
mesmo quando suprassumido na cultura clássica:
(...) A realização artística do passado pressupunha, pois, uma mitologia, isto
é, a “natureza e a própria sociedade, plasmada já de uma maneira
9

PEDROSA, M. As tendências sociais da arte de Käethe Kollwitz. In: ______. Arte, necessidade vital. Rio de
Janeiro: Livraria da Casa do Estudante do Brasil, 1949. p. 11.
∗
Tudo isto era afirmado e reunido, porém, sem os cuidados metodológicos que, no marxismo, introduzem
mediações entre a divisão social do trabalho e a técnica, pelo que o prognóstico usual sobre o maquinismo
dominar o homem poderia estar de acordo tanto com a ideia marxista da reificação ou autofinalidade da
acumulação capitalista, quanto com a denúncia do mecanismo social moderno pelos ideólogos do movimento
Arts & Crafts, por exemplo. Assim, o autor que pretendia uma desejada síntese, parecia tender a um ecletismo
teórico.
10
Ibid, p. 13.
11
Ibid, p. 15.
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inconscientemente artística, pela fantasia popular”, conforme a definição
de Marx. Era essa mitologia o arsenal da arte antiga.
A arte na Grécia era assim condicionada à sua mitologia, que, por sua
vez, resultava do modo de produção ali dominante, do seu grau particular
do desenvolvimento técnico e científico, da organização do trabalho
escravo. Essa arte “não poderia surgir em uma sociedade que excluísse toda
relação mitológica com a natureza, que pedisse ao artista uma imaginação
que não se apoiasse na mitologia”. 12

E surgia, ainda, outra lei da história, que faz lembrar Comte e a “lei dos três estados”:
“à medida que o desenvolvimento técnico se acentua, estendendo o poder do homem sobre
a natureza,

as concepções mitológicas tendem a ceder o lugar a explicações menos

antropomórficas e fantasistas. (...)” 13. Após o hiato medieval, quando a regressão técnica
aproximara a arte ocidental da arte primitiva, com a burguesia nascente nas cidades
(...) entusiasmada pelos triunfos econômicos, (...) ávida de gozo terreno,
consumida por um frenesi dionisíaco de viver e de dominar, (...) surgem
para a estética os problemas novos do desenvolvimento da personalidade,
as grandes paixões do homem individual na sua relação com o próximo. (...)
A individualidade impõe seus direitos. A arte perde a sua expressão social
totalitária. Especializa-se e isola-se dos outros fenômenos sociais da
civilização. Os motivos estéticos sociais assumem uma importância que
nunca tiveram, crescendo paralelamente aos técnicos. De função pública
que exercia na Grécia, a arte vai assim degringolando até reduzir-se a uma
mera distração de ociosos abastados, a ornamento e vaidade de príncipes,
e até a ”disciplina do luxo”. 14

Esse diagnóstico, muito semelhante ao dos pensadores do movimento Arts & Crafts
ou, sobretudo, ao de Richard Wagner, inclusive por ser um diagnóstico seguido de uma
prescrição curativa, prosseguia em associar o antagonismo entre capital e trabalho a um
modo de produção supostamente já necessitado de substituição por outro superior, em
diapasão com “o aparelhamento técnico-industrial já tornando o homem capaz de impor sua
vontade racional à natureza” 15. A burguesia teria construído, assim afirmava, uma
concepção científica da natureza, mas no plano da cultura e da arte ainda se vivia da ruína
das mitologias passadas, faltando-lhe “uma nova concepção geral do mundo, em que tanto a
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Ibid, p. 17,18.
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sociedade como a natureza se integrem científica e harmoniosamente. Essa concepção só
poderá ser obra do proletariado.” 16
A arte moderna aparecia-lhe, então, como algo no mínimo ambíguo e não decidido.
Por um lado, os artistas modernos já se teriam apoderado da nova concepção da natureza “e
tentam extrair daí uma imagem sintética que seja expressão de sua sensibilidade” 17. Por
outro, a sorte de uma concepção de sociedade à altura daquela estaria por ser decidida na
luta de classes revolucionária. Desse quadro, Pedrosa derivava a individualização extrema da
imaginação moderna e a total dispersão estilística, às antípodas da suposta finalidade
imanente da arte na história universal, a qual, por seu turno, seria plasmar uma imagem
unânime e total do mundo. Enquanto persistisse a contradição, comentava Pedrosa,
valeriam as palavras de Richard Wagner pronunciadas após a tormenta revolucionária de
1848, as quais nosso crítico reproduzia ∗ :
(...) Na época de sua floração, a arte entre os gregos era conservadora,
porque se apresentava à consciência pública como uma expressão válida e
conforme. Entre nós, a arte verdadeira é revolucionária, pois só existe em
oposição aos valores geralmente admitidos. Em nossos dias, a arte só
poderá ser restaurada na sua dignidade antiga e representar uma função
social, embora talvez com prejuízo de sua pureza estética, se se opuserem
aos valores admitidos. Na sociedade cortada pelo mais terrível antagonismo
de classes, só atingirá a consciência pública, ou pelo menos uma forma
classista de consciência pública, sendo revolucionária.(...) 18

O Pedrosa de então, repreendia no impressionismo, aquela “extrema deliquescência
individualista a que chegou a arte” 19, sua indiferença moral. Mas os artistas modernos
posteriores, ainda que se recusando a ver “o espetáculo do mundo, munidos apenas de uma
ou duas miseráveis percepções das mais primárias do homem” e compreendendo “que os
nossos sentidos não podem já hoje ser utilizados estreita e empiricamente, desprovidos de
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PEDROSA, M. As tendências sociais da arte de Käethe Kollwitz. In: ______. Arte, necessidade vital. Rio de
Janeiro: Livraria da Casa do Estudante do Brasil, 1949. p. 18.
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Ibid, p. 19.
∗
Pedrosa citou a passagem de memória. Uma tradução mais literal seria: “(...) Entre os gregos a arte vivia na
consciência pública, enquanto que hoje ela vive só na consciência da pessoa privada; a in-consciência pública a
ignora totalmente. Destarte, no tempo de sua floração, a arte grega era conservadora, porque era uma
adequada e digna expressão da consciência pública. Entre nós, contudo, a verdadeira arte é revolucionária,
pois sua própria existência se opõe ao espírito dominante na comunidade.” WAGNER, R. Art and revolution. In:
______. Richard Wagner’s Prose Works. Londres: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd. 1882. p. 51,52.
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Ibid, p. 20.
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todo o seu sistema técnico-filosófico”, permaneciam, a seu juízo, numa situação análoga à
do “operário comum que passa o tempo a tornear um parafuso sem a compreensão do
conjunto” 20. Dificilmente encontraremos, em qualquer parte, juízos mais discordantes do
que esses, em relação às posições que Pedrosa viria a assumir, mais tarde, em prol de uma
arte autônoma à medida mesma em que essa fosse capaz de extrair da experiência sensória,
já dotada de sentido, a sua própria norma.
“A sede ardente de síntese contida em toda manifestação artística” 21 dispersava-se e
dividia-se diante das enormes dificuldades em dominar a indústria e a tecnologia modernas
e toda a variedade de novos meios de expressão, como o cinema. Por isso, a situação da arte
moderna era socialmente autêntica, sendo mesmo algo muito diverso de capricho individual
ou fenômeno de moda. O resultante “ecletismo social e filosófico” seria visível, porém, até
mesmo nos artistas ...
(...) mais objetivos e sistemáticos, nos mais disciplinados à obra, como
Picasso. Todos eles marcados por um latente subjetivismo, que se
manifesta toda vez que, saindo do problema técnico imediato a tratar,
generalizam, procurando explicar a sua própria concepção estética. E
tomam como estalão universal a própria personalidade, despojando-se
assim da austeridade materialista com que creem na existência dos objetos
exteriores. (...) A própria sociedade e os homens mesmos são para eles uma
espécie de natureza morta. 22

Esse último parágrafo que reproduzimos contém outras pistas para a reconstituição
das fontes e das dificuldades de articulação em que se encontrava o jovem Pedrosa. Os
argumentos lembram a concepção da origem artesanal da arte desenvolvida pelo pensador
católico e neotomista Jacques Maritain 23, pela qual a disciplina do material laboriosamente
adquirida, e nada há que seja mais objetivo (sic) do que o material e os instrumentos, uniria
firmemente trabalho dominador da natureza, tensionado ao limite, às formas e ao estilo,
constituindo assim a norma. O artista ultrapassaria o artesanato apenas à medida que,
superando a norma social, tomasse a obra como modelo ideal a plasmar materialmente e,
assim, que a obra na sua perfeição e idealidade se lhe tornasse a norma mesma.

20
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23
Cf. MARITAIN, J. Art et scholastic. Paris: Louis Rouart et Fils, 1935.
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Vislumbrar o modelo ideal requereria do gênio a superação do habitus artesanal,
conceito este tomado por Maritain à escolástica medieval, o qual designava o
desenvolvimento de disposições permanentes adquiridas pelo paciente e laborioso trabalho
em obediência a técnicas e normas tradicionais seguras, as quais só o gênio poderia superar
após ter-se a elas submetido. O gênio, assim cultivado na tensão permanente do embate
sujeito-objeto, homem espiritual versus natureza material, formaria o que Mário de
Andrade, mais tarde, em texto de 1938 24, veio a chamar de uma concepção “mais ou menos
filosófica” do artista. A norma da arte, o habitus artesanal, a disciplina do trabalho e o
modelo ideal são conceitos atinentes à necessidade de objetividade estética, a qual, em
outras épocas de unidade estilística, era representada pela norma estilística ela mesma. Na
sua ausência, a arte autônoma sempre se encontraria à beira do subjetivismo. Como se pode
ver, o ecletismo de Pedrosa, não menos que suas petições de síntese científicometodológicas, mostrava-se produtivo e fecundo, porque animado de pensamento e
sensibilidade autênticos.
Por outro lado, o texto pedrosiano era sintomático do momento das vanguardas da
arte moderna em que as exigências internas ou autônomas da arte se uniam ou se
identificavam, no imaginário da época, às exigências sociais, reformistas ou revolucionárias
que fossem. Sem considerações sobre esse contexto, não se compreende como um
intelectual inquieto como Pedrosa pudesse ter operado esse tipo de ecletismo no campo das
indagações sobre a arte. Nos dias de hoje, por exemplo, a caracterização do academicismo
como próprio à classe social burguesa, tornou-se coisa do passado 25, em parte porque
aquela burguesia oitocentista simplesmente já não existe, mas também porque o
universalismo associado a esperanças escatológicas de transformação perdeu toda força
persuasiva, e a arte moderna, por seu turno, já não tem inimigos tão convincentes.
A efetividade do universalismo adquiriu, em nosso tempo, feição mais concreta, mais
prática-política e talvez mais difícil. Enquanto a circularidade do tempo histórico aguardava
seu cumprimento numa nova “concepção unânime de natureza e de sociedade”, Pedrosa, o
militante marxista de então, buscava organizar o campo das produções artísticas de seu
tempo de um modo que satisfizesse o militante e o intelectual inquieto, ou seja, essa era sua
24
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tão desejada síntese. Então, via o campo dividido entre os artistas que compreendiam o
mundo da indústria e da técnica conforme a tradição, ou seja, contemplando essa segunda
natureza como se fosse a primeira, e aqueles que divisavam a síntese futura entre natureza
e sociedade e, por isso, punham-se na perspectiva do “realismo do proletariado” 26.

1.02 A ARTE NA LUTA POLÍTICA

A propósito de Käthe Kollwitz, Pedrosa via-se em face do status problemático que a
narrativa, ou o assunto, havia assumido na arte, malgrado suas próprias reprimendas aos
artistas que tratavam os homens e seus conflitos como “naturezas mortas”. Mais tarde, ao
passar à defesa de uma arte abstrata, Pedrosa viria a denunciar o caráter irremediavelmente
anedótico 27 que a narrativa vinha adquirindo nos séculos após o Renascimento, o qual teria
sido a última grande época do assunto ou narrativa plástica, cujo digno fim fora ignorado
pelo academicismo. Inquietava-o, então, o caráter que a narrativa histórica ou épica havia
assumido, o qual inviabilizava a representação de personalidades humanas acima da média e
como determinantes do curso da história. Na tradição do renascimento, o retrato de
grandes homens das elites, singularizava personagens e feitos extraordinários, tendência
que sofrera um abalo já no barroco, mas prosperara na forma laudatória do academicismo e
no que se haviam tornado os monumentos comemorativos no séc. XIX :
(...) é derivante da concepção que se cristalizou a partir da Renascença – a
arte como glorificação social, glorificação de grandes homens; cinjam estes
a espada do guerreiro, ou a coroa do imperador; trata-se de príncipe ou
tirano, cardeal ou santo, etc. Dos seus fins glorificadores, a obra artística,
quando desapareceram os glorificados, isto é, o objeto da consagração,
passou, por sua vez, a ser consagrada como um novo fetiche (...). 28

A reserva que Pedrosa expressava em relação à arte abstrata era a de que os artistas
modernos haviam suprimido o homem extraordinário e mítico, sem com isso ter acolhido o
homem social :
26
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Figura 01 – Georg Grosz
A celebração, 18x27cm, 1921.

Fonte:
http://tomclarkblog.
blogspot.com.br/2012/02/georgegrosz-post-apocalyptic-hunger.html

Figura 02 – Käthe Kollowitz
Os prisioneiros, água forte,
327x428mm, 1908.
Fonte: http://www.kunstkopie.
de/a/kthe/diegefangenen-2.html

Figura 03 – Käthe Kollowitz
Guerra nunca mais! Litogragura,
94x71cm, 1924.

Fonte: http://postkarten.lukasverlag.
com/produkt/nie-wieder-krieg/

52

Figura 04 – Käthe Kollowitz
Mães, gravura nº 6 da série Guerra,
xilogravura, 47.2 x 66.4 cm, 1923.

Fonte: http://www.ak-ansichtskarten.de/
ak/90-Alte-Ansichtskarte/25646-KollwitzKaethe/6063395-Kuenstler-AK-KaetheKollwitz-Die-Muetter

Figura 05 – Portinari – Café - óleo/tela, 130 x 195 cm, 1935.
Fonte: https://whileiamdying.wordpress.com/tag/portinari/page/2/

Figura 06 – Portinari
Estivador - óleo/madeira, 46 x 58,8
cm, 1934.

Fonte: https://fonsecamonoart.wordpress.
com/2014/06/page/17/
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(...) Trace-se uma cena de guerra vista pelas classes dominantes, e do ponto
de vista artístico só é possível a arte pela expressão do grotesco: do
contrário, a obra não passará do academicismo mais convencional. Quando
Georg Gross [fig.1] exprimiu a guerra de um ponto de vista individual, foi
pela sátira vingadora que alcançou a grande arte. Mas exprimir a guerra
particularizando-a numa imagem trágica ou simpática de um general, deum
rei ou de um profiteur é um problema estético que desafia todos os
talentos, todos os recursos técnicos do mais genial dos artistas modernos. 29

A figuração e a narrativa deram-se na tradição por meio de gêneros dispostos entre a
tragédia e a comédia, de modo a dar conta de caracteres genéricos dotados de sentido
dentro dos complexos sociopolíticos das épocas. Mas, nas condições da modernidade, até
mesmo a personagem dramática da grande época burguesa já havia perdido o apelo que a
caracterizava: o da interioridade do indivíduo. Em suma, revolucionários profissionais,
líderes políticos, militares ou empresariais eram já homens que divisavam ações oportunas
em vista do funcionamento do mecanismo da sociedade de modo a promover, quem sabe,
algum progresso. A política e a guerra haviam sido colonizadas pelos determinantes
sistêmicos da reprodução social, os determinantes da necessidade promovida ao público.
Ademais, esse serviço emaranha-se de tal forma com o interesse individual egoísta, que os
atores não se arriscam mais a ir além deles, a menos que arrastados pela mecânica
automática dos fatos, como nas guerras.
Mas Pedrosa, tributário de “Literatura e Revolução” de Trotsky, publicado em 1924,
estava certo de que tampouco a classe trabalhadora poderia ser representada com cores
trágicas ou dramáticas, até porque, se o pudesse, estaria em vigência – para usarmos a
expressão de Pedrosa – uma “consciência pública totalitária”. Mas como compreender o que
essa fosse? Unidade de estilo e uma cultura? Seja lá como for que se a compreenda, era
certo que, quem ignorasse esse limite, acabaria em meio a retratos de Hitler em armadura
medieval ou às milhares de estátuas de Stalin e Lenin, todas demolidas ou abandonadas
após 1989.
A solução narrativa que encontrava em Kollwitz tinha, sem dúvida, “caráter de
classe” (Fig. 2), na medida em que era instrumental à tarefa revolucionária e sua validade
não ultrapassaria à desta última. A guerra a havia inspirado também, mas sua resposta não
era individual como a de Grosz, mas de classe, “a guerra vista pelo povo, do lado de cá da
29
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barricada social, sentida pelo proletariado, sem deformação ideológica ou tendenciosa, sem
a ignóbil masturbação patriótica com que é exaltada, sem reclame de soldados
desconhecidos nem heróis de opereta (...)” 30(Fig. 3).
O apelo de suas “pequenas litogravuras” dispensava todas as convenções
acadêmicas de que se servia a propaganda laudatória, em vez disso falava direto ao
sentimento dos que arcavam com o desastre : “(...) a guerra de Kollwitz só tem viúvas, (...) só
tem mães. Uma organização de mães que se unem, que entrançam seus braços como
arames farpados em defesa dos filhos que ainda restam.” 31 (Fig. 4). Assim, atribuía a suas
gravuras uma força socializadora, por cuja “atitude em frente à guerra, define-se a tendência
social dominante em Kollwitz – a fidelidade à sua classe” 32 a qual se mantinha indiferente às
modas e às vanguardas passageiras.
O elogio do Pedrosa, além do despojamento de forma, sugeria certa correspondência
entre as formas da artista e o processo, tido como necessário, de formação da consciência
de classe do proletariado, cuja primeira expressão a encontrar forma era, precisamente, o
sentimento. Em vista dessa finalidade, construir a consciência de classe do proletariado,
dessa “classe transitória”, a arte proletária teria que “ser também transitória e utilitária”,
destinada a desenvolver o “instinto de classe”, a ser mesmo “uma arma” :
(...) A obra de Kollwitz concorre assim para dividir ainda mais os homens. A
dialética da dinâmica social que as leis da lógica e da psicologia individual
não decifram, faz com que uma obra destas, tão profundamente inspirada
de amor e de fraternidade humana sirva, entretanto, para alimentar o ódio
de classe mais implacável. E com isto está realizada a sua generosa missão
social. 33
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1.02.01 PORTINARI E A NARRATIVA DO NACIONAL

Os textos de Pedrosa sobre Portinari ∗, escritos entre 1934 e 1948, são aqueles em
que o autor mais se utilizará dos adjetivos insistindo na transcrição de imagens da pintura
em narrativas verbais; com efeito, o crítico e o artista pareciam compartilhar da mesma
narrativa ideológica. Trata-se de um momento na trajetória do crítico em que a narrativa de
propaganda política lhe parecia a alternativa progressista ao que entendia serem as
ambiguidades da arte moderna.
Pedrosa narra a trajetória do pintor segundo um roteiro que parece dado
previamente, ao qual, não se sabe como, a experiência do último teria se amoldado tão
bem, aliás, bem demais. Sua origem, a vida no campo, o filho de imigrantes no interior de
São Paulo, em Brodósqui, a região em que a agricultura do café operou a absorção do
imigrante, um passo fundamental da modernização econômica do país, enfim, todo um
painel biográfico serve a que seja apresentado como uma síntese no “filho do povo”, ou seja,
o trabalhador artesão que aprendeu a pintura, nas palavras de Pedrosa, como quem
aprende a ser carpinteiro ou estucador 34. Assim, suas primeiras tentativas pictóricas
revelariam a vastidão da terra, a nostalgia da infância, o marrom do solo e salpicados de luz
e figuras que não se individualizavam, que não chegavam ainda ao primeiro plano.
No Rio de Janeiro, aonde foi para estudar na academia, sobreviveu com bicos e
expedientes. Sua conduta artesanal teria permanecido, ou seja, o aprendizado passo a passo
e com fracassos e sucessos relativos. Mas, nas pinturas, surgia já uma maior individualização
dos personagens, “o sensualismo se intumesce, acentua-se o realismo e a plasticidade das
formas começa a surgir” 35. O prêmio de viagem à Europa por um ano, em 1928, na
conclusão do curso na academia fora fruído do mesmo modo, enfim, de “aprender
humildemente, [sem] tempo para se perder em preocupações estéticas ou filosóficas

∗
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abstratas” 36. Na volta ao Brasil, após infatigável aprendizado, era hora de cuidar do
conteúdo (sic) “se arrumar na cabeça, (...) daí o seu contato com a vanguarda literária de
então” 37. Veio a fazer, então, experimentos com a arte moderna em composições de
tendências construtivas e cubistas, ao mesmo tempo que cultivava o clássico nos retratos
que fazia por ofício. Contudo, alertava Pedrosa, não se tratava de oportunismo profissional,
mas de momento da maturação, pois “nunca se deixou levar por entusiasmos passageiros ou
por influências de moda. A sua passagem para o chamado modernismo, ou o seu
rompimento com o academicismo, foi um processo lento, seguro, passo a passo” 38.
A ruptura estaria patente nas obras dos primeiros anos de 1930, quando Portinari
deu passos para sua afirmação profissional. Foram essas as obras que expôs em São Paulo e
Rio em 1934 e com as quais obteve a Segunda Menção Honrosa, para Café (Fig.5), no
concurso do Instituto Carnegie de Pittsburg, EUA. Nelas já se lê a narrativa do problema que
era a nacionalidade brasileira, e também o problema de exercer uma atividade cuja
historicidade e referências eram ocidentais e modernas numa sociedade não moderna, num
canto do mundo à margem das experiências fundamentais que iam definindo o curso da
história. Essa narrativa se construía num momento de afirmação, pelo que Pedrosa a
apresentava com face universalista, como “o problema do homem, a realidade do
homem” 39. Se olharmos as pinturas, constataremos que a temática figurativa, ou a narrativa,
era toda nacional e amoldada a narrativas políticas e literárias posteriores a 1922 e à
revolução de 1930: “(...)A fase de intensa atividade política por que o Brasil passava então
[meados dos anos de 1930] pôs em grande voga, é verdade, os movimentos e escolas
tendentes a acentuar o caráter social na arte e na literatura.(...).” 40
A descrição pedrosiana dessas obras enfatiza, além da narrativa nacional e de tipos
populares, conquistas da arte moderna de que o artista passava a servir-se. Assim, em
Estivador (Fig.9) e Sorveteiro (Fig.6), ambas de 1934, haveria influência de De Chirico, no ar
de mistério, no espaço e na composição; já no modelado antinaturalista das figuras, haveria
influência de Picasso. Ambas as influências, comentava Pedrosa, estariam envolvidas no
36
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Figura 07 – Portinari - Sorveteiro - óleo/tela 44 x 59 cm, 1934.
Fonte: https://whileiamdying.wordpress.com/tag/portinari/page/2/

Figura 08 – Portinari - Cacau - pintura mural a afresco, 280 x 298 cm, 1938.
Fonte: https://whileiamdying.wordpress.com/tag/portinari/page/2/
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Figura 09 – Portinari
Erva-Mate - pintura mural a
afresco, 280 x 297 cm, 1938.

Fonte: https://whileiamdying.wordpress.
com/tag/portinari/page/2/

Figura 10 – A. Calder - Cena circense - arame,
Madeira pintada, 127 x 118.7 x 46 cm, 1938.

Fonte: 0https://artblart.com/2012/05/24/exhibition-alexandercalder-the-great-discovery-at-gemeentemuseum-den-haag-thenetherlands/
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contraste não resolvido entre rigor formal e a narrativa de tipos populares, cuja tendência a
ocupar e a organizar o primeiro plano, junto ao modelado antinaturalista, teria indicado ao
artista a necessidade da escala e das convenções da pintura mural.
Se observarmos essas pinturas fazendo uso de nossa vantagem retrospectiva, o que
encontramos? A figura do sorveteiro, de costas e maciça como é, ocupa a metade de todo o
primeiro plano, e a barrica na cabeça estaria a sugerir a figura do escravo de ganho
encarnada no ambulante. De cada um dos lados, havia duas mães com filhos, à esquerda,
uma negra forte com modelado e deformações tomadas diretamente de Di Cavalcanti e,
através deste, de Picasso. Do outro lado, nas palavras de Pedrosa, uma “madona” apenas
esquematizada. As três figuras são reunidas num contraposto óbvio e estão segregadas do
fundo, que parece estar ali apenas para preencher e espaço entre elas, por convenção e para
situá-las narrativamente no urbano. O modelado é obtido por branco e cinza acrescentados
mecanicamente às cores, as quais também estão lá, ao que parece, apenas por obrigação
protocolar. O fundo é pouco articulado, apressado e grosseiro, tanto quanto a “madona”; ao
que parece, a noção complexa de acabado na arte autônoma moderna foi compreendida
como um álibi para o meramente esquemático, que nem mesmo poderia determinar
plasticamente o acabado que lhe fosse necessário. Estaríamos, então, diante do que Pedrosa
sugeria que fosse uma síntese ou de um meio termo entre modos de representações
escolhidas para os fins da narrativa? Na ausência de uma tradição renovada pela arte
moderna, contentávamo-nos com um academicismo ecleticamente “modernizado”.
Esta apreciação de uma das pinturas de Portinari nos mostra quanto a autonomia
plástica estava submetida à narrativa numa ordem de valores que Pedrosa, no
desenvolvimento posterior de sua crítica, viria a inverter completamente, inclusive com a
supressão da narrativa na arte abstrata. Não se deve esquecer, contudo, a importância que a
narrativa social e do nacional adquiria na segunda geração moderna brasileira, aquela dos
anos de 1930 e de Portinari. Isto é algo que Pedrosa deixou bem claro no balanço da história
da arte moderna entre nós que fez já tão mais tarde, com A Bienal de cá para lá, em 1970 41.
Nem se esqueça de que o interesse da narrativa social que marcou a geração artística de que
Portinari fazia parte, vinha na esteira de tendências internacionais na mesma direção, como
41
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era o caso com o muralismo mexicano. Talvez por conta das vicissitudes de sua trajetória
crítica, em A Bienal de cá para lá, Pedrosa tenha preferido colocar os anos de 1930 e 40, que
antecederam a criação dos museus e as bienais, sob o signo da arquitetura moderna
brasileira.
E o passo seguinte do artista, a passagem para a pintura mural? Necessidade plástica
em conexão com o clima ideológico, como queria Pedrosa 42, ou inflação narrativa de escala?
Necessidade exterior de grandiloquência? Nos murais do Ministério da Educação (Figs.7 e 8),
encomenda que marcou o favoritismo oficial àquele tipo de narrativa, encontramos o
mesmo esquematismo, a mesma superposição programada de planos narrativos, cada um
adornado de seus elementos secundários. O procedimento geral, de reunir as coisas mais
díspares, sugere a montagem, mas Portinari acreditava fazer composições históricas e
monumentais, daí, talvez, ter ficado no meio termo, ao gosto da construção do imaginário
político da época, para qual a filtragem da arte moderna era uma necessidade.
A propósito das relações entre o mural e a pintura de cavalete, Pedrosa desenvolvia
interessantes observações. A velha pintura de cavalete, desafiada pelo impressionismo, teria
sido forçada à monumentalidade não fundada na integração arquitetônica, “mas em valores
e ideologias já cristalizadas ou sem força inspiradora coletiva” 43; supomos que Pedrosa se
referisse aqui aos últimos estertores do academicismo. Mas, por uma via ou por outra, havia
se desagregado a velha estética de cavalete. Os artistas europeus teriam resolvido o impasse
com uma revolução no interior do quadro a óleo, por assim dizer, “em profundeza, na
impossibilidade de extravasar para outro domínio e outro gênero, e de análise em análise foi
dar no abstracionismo e no surrealismo” 44 ...
(...) com a destruição da unidade da superfície do quadro, num regresso à
maneira com que os primitivos a tratavam. Para integrar as necessidades da
forma plástica com a deformação em busca do monumental, Picasso, entre
outros, teria ido buscar na antiguidade clássica a corporeidade maciça,
pesada, mas modelada por um processo antinaturalista que encontrou na
arte primitiva negra. 45
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A partir de outras possibilidades, senão de organicidade da arte, como a
instrumentalidade política progressista, os mexicanos haviam adotado o mural, tanto mais
quanto a deformação, per se, não teria a mesma força retórica de um Grosz, por exemplo,
porque a deformação caricatural no México era uma arte popular. A influência continental
conquistada pelos pintores muralistas mexicanos consistiria em uma autêntica revolução
americana versus a revolução europeia, mas numa direção supostamente mais progressista,
ou em uma tentativa de “uma grande arte sintética capaz de restaurar dignidade artística ao
assunto, perdida na grande arte moderna puramente analítica, e reintegrar por essa forma o
homem humano, o homem social, na pintura de onde havia sido excluído” 46. Portinari, por
seu turno,

teria adotado o modelado antinaturalista por necessidade expressiva, ou,

permitamo-nos, por conformidade discursiva, pelo que suas figuras teriam passado ao
primeiro plano, algo próximo ao relevo e a pedir, supostamente, a monumentalidade do
mural por analogia com a escultura?
Poderíamos continuar enumerando passagens de elogios a Portinari que nada
acrescentariam à caracterização da operação de política cultural conjunta, oficial e de
intelectuais independentes do Estado às vésperas da proclamação estado-novista, com
Pedrosa e Mário de Andrade entre outros. Esta teria chegado ao clímax com o prêmio-encomenda que a Fundação Rockfeller concederia ao artista, pelo qual realizaria quatro
murais numa ala da Biblioteca do Congresso dos EUA ∗.
Após 1945, na redemocratização, a arte brasileira tomaria outro rumo, com as
Bienais e com Pedrosa tornando-se o “maior responsável pela modernização da arte
brasileira no séc. XX” 47. Aquela operação foi feita e depois desfeita, não sem deixar sequelas,
contudo. A conversão de Pedrosa de apoio à arte de propaganda política, supostamente
progressista, ao apoio e à teorização da arte autônoma, deu-se durante o exílio pelo Estado
Novo, e de modo entrelaçado com sua experiência com o movimento pela IV Internacional e
da subsequente dissolução daquela agremiação. O fim dela teria visto Pedrosa empreender
uma jornada de profundo questionamento e reorientação, a qual se mostraria já nos escritos
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sobre Alexander Calder, de 1944. De volta ao Brasil, contudo, Pedrosa voltaria a escrever
sobre Portinari, no mesmo tom, em 1948, com Missa de Portinari 48. Só em 1949, em O
Painel de Tiradentes 49, é que Pedrosa iria discretamente passar à crítica de Portinari e, desse
modo, à revisão da operação cultural de que participara.

1.02.02 MILITÂNCIA REVOLUCIONÁRIA E POLÍTICAS DA ARTE

Pedrosa militou no movimento operário revolucionário ao lado de Trotsky, desde
1928, na Oposição de Esquerda da III Internacional e, a partir de 1933, no movimento pela IV
Internacional. Tais movimentos tiveram implicações no campo das artes, tanto quanto se
vivia, então, uma maior ou menor aproximação entre vanguarda artística e vanguarda
política. Em primeiro lugar, deu-se nos anos de 1920 a polêmica na URSS, em torno da
orientação do Estado revolucionário nas artes. Tratava-se da linha da “arte proletária” e da
atividade de uma entidade anterior à revolução, o Proletcult, à qual se opuseram alguns
líderes do PCURSS, como Lenin, Voronski e Trotsky 50.
Trotsky travou combate nesse front contra as tendências mais temporãs de
burocratização do regime com os ensaios de 1922 e 1923, depois reunidos no volume
Literatura e Revolução em 1924. Seus argumentos são bem conhecidos, como o de que o
proletariado revolucionário, que almejava preparar sua própria dissolução junto com a da
sociedade de classes, em vez de perpetuar-se, não teria tempo nem interesse em
desenvolver uma cultura correspondente ao seu predomínio nos moldes da cultura e da arte
que a burguesia tivera séculos para desenvolver sob o feudalismo. É bem conhecida a
compreensão de Trotsky de que a derrota da revolução na Alemanha, em outubro de 1923,
– que poria fim ao ímpeto dos movimentos revolucionários dos primeiros anos após a I
Guerra Mundial – determinaria um período mais ou menos longo de isolamento da
revolução soviética.
48
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Assim, diante dos enormes desafios e carências do Estado revolucionário, Trotsky
tomava partido pela prudência, ou seja, deixar aos artistas oriundos da cultura burguesa a
liberdade de criar arte sob as novas condições, impondo-lhes uma única delas: a de que não
se opusessem à revolução e a seu Estado. Não descartava, contudo, uma “arte
revolucionária”, uma arte que contribuísse para a consciência revolucionária:
(...) Uma arte revolucionária, a qual reflete invariavelmente todas as
contradições de um sistema social revolucionário, não deve ser confundida
com uma arte socialista [ou arte da futura sociedade sem classes] para a
qual faltam completamente as bases. Por outro lado, não se deve esquecer
que uma arte comunista só poderá desenvolver-se a partir da arte deste
período transitório. (…) No período transitório somente a literatura que
promove a consolidação dos trabalhadores na sua luta contra os
exploradores é necessária e progressista. A literatura revolucionária não
pode evitar certo espírito de ódio social, o qual é um fator histórico criativo
numa época de ditadura do proletariado. Sob o socialismo, contudo, a
solidariedade será a base de toda a sociabilidade. A arte e a literatura terão
outra entonação. (...) 51

O texto As tendências sociais da arte de Käthe Kollwitz radicalizava em torno da
noção de uma “arte revolucionária”, ainda que essa pudesse ser compreendida de modos
bem diversos de uma arte de propaganda e, efetivamente, o tivesse sido, como veremos
adiante, com o manifesto da F.I.A.R.I. [Federação Internacional por uma Arte Revolucionária
Independente] escrito por Trotsky e André Breton, por exemplo. Já os escritos sobre
Portinari são algo diferente, tratam da questão da construção da nacionalidade para o
imaginário sociopolítico, compreendido fora das balizas do bolchevismo, a menos que se
apele, é claro, para a unidade mundial da luta de classes, pela qual as revoluções nacionais
nos países atrasados eram vistas como gravitando ao redor e tendendo à centralidade do
proletariado revolucionário. O apoio a Portinari estaria em linha com o compromisso com a
“revolução Brasileira”, pelo menos a julgar pelas posições expressas, posteriormente, por
Pedrosa sobre a Revolução de 1930 52∗.

51

TROTSKY, L. Literature and Revolution. New York: Russell & Russell, 1957. Cap. VI p.4,5. Disponível em:
<http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1924/lit_revo/ch07.htm>. Acesso em 25 nov. 2015.
52
PEDROSA, M. A Arquitetura Moderna no Brasil [1953]. In: AMARAL, A. (Org.) Dos Murais de Portinari aos
Espaços de Brasília. São Paulo : Perspectiva, 1981. p.255,264.
∗
O texto a que se refere a nota 3 acima foi originalmente uma conferência pronunciada em Paris e publicada
em L’Architecture d’Aujourd’Hui, dezembro de 1953.

64
Em 1931, no Congresso de Escritores de Karkov 53, a burocracia stalinista deu outro
passo para sua consolidação no poder totalitário, descartando a linha da “arte proletária” e
adotando o “realismo socialista”, essa infame arregimentação da arte acadêmica para a
promoção do culto à personalidade dos líderes infalíveis e à blindagem do Estado
burocrático por meio de ritualizar toda a vida da sociedade dominada pelo partido. Quanto
às vanguardas artísticas que, nas palavras de Trotsky, vicejaram na URSS nos primeiros anos
da revolução, os “companheiros de viagem”, Pedrosa, por ocasião dos cinquenta anos da
revolução fazia o seguinte balanço:
Quando Stalin chegou ao ápice do poder, tudo mudou. O partido oficial
condenou in limine as atividades desses artistas, grandes artistas que iam
marcar para sempre a arte do nosso século, e se dedicavam à causa da
revolução com ingenuidade se quiserem, mas com total devotamento e
entusiasmo; eles sentiam a profunda identificação entre o que queriam no
domínio da criação e o que o governo soviético queria no domínio da
transformação socialista da sociedade russa.(...) 54

Esse balanço é sintomático, sobretudo, da identificação entre vanguarda política
revolucionária e vanguardas artísticas, algo que, para nós, não só se mostrou circunstancial
como já ficou, mesmo, no passado, como ressonância entre expectativas escatológicas nos
dois campos 55. Sobre isso, o balanço de Pedrosa é, em retrospecto, revelador:
O que é espantoso é que as experiências em todos os domínios da criação
feitas na época eram como que predeterminadas por um apelo antecipado
de futuro. Todas elas não morreram nem desapareceram com o banimento
de seus experimentadores ou o seu ostracismo, mas frutificaram fora da
Rússia.(...) 56

Mas a linha do realismo socialista deu origem a uma reação que partiu de artistas
ocidentais que terminaram por unir-se a Trotsky nos anos após 1933, quando este articulava
a fundação da IV Internacional. André Breton e o grupo dos surrealistas, ativos desde o início
dos anos de 1930 na Associação dos Escritores e Artistas Revolucionários na França, vinham
se opondo à linha do PCF e da III Internacional. Sua trajetória, que culminou na ruptura com
o PCF em julho de 1935 no Congresso Internacional de Escritores em Defesa da Cultura, foi
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de progressiva aproximação às posições trotskistas 57, algo que se intensificaria em face do
horror dos processos de Moscou. Breton seria ativo, também, junto a outros intelectuais, na
constituição da Comissão Internacional de Inquérito, presidida pelo filósofo norte-americano
John Dewey, que ouviu Trotsky, no México, em abril de 1937, vindo Breton a unir-se a
Trotsky e a Diego Rivera naquele país, numa colaboração apoiada pela revista cultural norte-americana Partisan Review, de que saiu o Manifesto por uma Arte Revolucionária
Independente.
O manifesto Por uma Arte Revolucionária Independente tornou-se o centro em torno
do qual Breton, já muito ativo politicamente, empreendeu a construção da F.I.A.R.I., em
colaboração com simpatizantes de Trotsky na América do Norte, esforço que obteve,
inicialmente, significativas manifestações de simpatia em ambos os lados do Atlântico. Mas,
já em 1939, o movimento refluiu, em face da dispersão no início da guerra, algo que
contrariava as expectativas de Trotsky e anunciava o futuro de seu movimento no pós-guerra, ou seja, o fracionamento em pequenos grupos rivais que jamais constituiriam
verdadeiros partidos que incluíssem as massas.
O manifesto não era um apelo ecumênico pela liberdade de criação, pensamento e
pesquisa, pois tinha por objetivo diferenciar a esquerda revolucionária, de Trotsky e da IV
Internacional, do stalinismo e de sua ação no campo da cultura e das artes: “Se, no entanto,
rejeitamos qualquer solidariedade com a casta atualmente dirigente na URSS, é
precisamente porque no nosso entender ela não representa o comunismo, mas é seu
inimigo mais pérfido e mais perigoso” 58. Na URSS, bem como por toda parte através dos PCs,
o stalinismo procedia por caluniar a arte autônoma e usar de pressão e de ofertas de
subvenção para cooptar artistas para o realismo socialista e para a sua prática de inculcação
e de policiamento ideológico; fenômeno em tudo análogo se dava nos países sob o domínio
do fascismo, aliás, traço característico de todo totalitarismo. O manifesto fazia um apelo a
que os artistas identificados à causa da revolução proletária não perdessem sua convicção e
que se identificassem com a IV Internacional e se reunissem na F.I.A.R.I..
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Sua defesa da liberdade de criação era consistente com as posições de Trotsky em
Literatura e Revolução, a despeito das bem diversas necessidades retóricas de então. A
autenticidade da arte era identificada ao milenarismo do movimento operário, ou seja, a
arte revolucionária seria aquela que identificasse as “necessidades interiores” do homem
com a revolução proletária. Sendo assim, o autêntico artista “tem que aspirar por uma
reconstrução completa e radical da sociedade, mesmo que fosse apenas para libertar a
criação intelectual. (...) Só a revolução social pode abrir a via para uma nova cultura” 59.
O manifesto comprometia-se a que o próprio direito de defesa do Estado operário
“contra a reação da burguesia agressiva, mesmo quando se cobre com a bandeira da ciência
e da arte”, não daria ocasião senão a medidas temporárias e emergenciais, e jamais a uma
tutela da criação intelectual. O progresso da civilização moderna, ameaçado pela “agonia do
capitalismo”, consistiria em desbloquear o desenvolvimento das forças produtivas materiais
através da construção revolucionária do “regime socialista do plano centralizado”, o que
requeria no plano da criação intelectual um “regime anarquista de liberdade individual”.
Contudo, a colaboração entre Breton e Trotsky na redação do manifesto não foi fácil,
pois se tratava de aparar arestas entre interesses convergentes, mas diversos. Trotsky
procurava uma neutralidade estética que desse máximo alcance a seu apelo político,
enquanto Breton procurava fazer manifestações de sua própria concepção da arte como
sublimação, e lançar um apelo político aos psicanalistas para que viessem a juntar-se, ao que
Trotski se opôs 60. Assim, o poeta ligava arte e milenarismo da revolução proletária através
do destino da economia pulsional do homem:
7) A revolução comunista não teme a arte. Ela sabe que ao cabo das
pesquisas que se podem fazer sobre a formação da vocação artística na
sociedade capitalista que desmorona, a determinação dessa vocação não
pode ocorrer senão como resultado de uma colisão entre o homem e um
certo número de formas sociais que lhe são adversas. Esta única
conjuntura, a não ser pelo grau de consciência que resta adquirir, converte
o artista em seu aliado potencial. O mecanismo de sublimação, que
intervém em tal caso, e que a psicanálise pôs em evidência, tem por objeto
restabelecer o equilíbrio rompido entre o “ego” coerente e os elementos
recalcados. Esse restabelecimento se opera em proveito do “ideal do ego”
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que ergue contra a realidade presente, insuportável, os poderes do mundo
interior, do “id”, comuns a todos os homens e constantemente em vias de
desenvolvimento no futuro. A necessidade de emancipação do espírito só
tem que seguir seu curso natural para ser levada a fundir-se e a revigorar-se
nessa necessidade primordial: a necessidade de emancipação do
homem.” 61

Não se conhecem manifestações explícitas de Pedrosa sobre o manifesto e a
F.I.A.R.I., mas foi por sua iniciativa que esse manifesto teve sua publicação pela primeira vez
no Brasil, em 1946, no periódico Vanguarda Socialista 62. Em todo caso, seu contato com a
oposição de esquerda ao estalinismo e o surrealismo internacional remonta ao período que
passara entre Berlim e Paris, quando entrou em contato com as obras de Trotsky, Rosa
Luxemburgo, Grosz, Kollwitz, Breton e outros, e se aproximou de Benjamin Péret, que se
casara na França em 1927 com a cantora brasileira Elsie Houston, irmã de Mary, sua amiga e
futura esposa. Dois anos depois Péret iria se fixar no Brasil, iniciando intensa militância ao
lado de Pedrosa e Lívio Xavier em prol da fundação da Liga Comunista no país. Do ponto de
vista da estética, sabe-se, contudo, de seu juízo sobre o caráter problemático e extraartístico do surrealismo, caráter literário ou mesmo anedótico, cuja importância nas artes
plásticas se deu menos pela produção dos surrealistas, eles mesmos, do que pelo que o
método do automatismo havia sugerido a artistas mais interessados na pesquisa plástica,
como ficaria claro em seus escritos sobre Calder de 1944. Esses últimos escritos, ainda no
exílio nos EUA, vieram a marcar uma reorientação em direção à arte autônoma e à arte
abstrata moderna. Ao tratar dele mais adiante, poderemos verificar uma velada troca de
farpas com Trotsky e Breton.
O centro da atividade de Pedrosa nos anos entre 1937 e 1940 ou 41, contudo, foram
as articulações pela fundação da IV Internacional, uma experiência da qual sairia tomando
distância do bolchevismo e orientando-se para uma esquerda democrática, cuja referência
era o pensamento político de Rosa Luxemburgo 63 e não mais Lenin e Trotsky, muito embora
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jamais viesse a fazer alarde de uma ruptura, preferindo, em vez disso, um distanciamento
silencioso e respeitoso.
Mas em dezembro de 1937, uma vez que Pedrosa estava sendo processado pelo
Tribunal de Segurança Nacional do Estado Novo, o POL, Partido Operário Leninista, –
organização trotskista brasileira de que era fundador e dirigente – decidiu que Pedrosa
deveria deixar o país e atribuiu-lhe tarefas de representá-lo no processo de fundação da IV
Internacional e a continuar colaborando nas publicações da agremiação 64 à distância.
Pedrosa dirigiu-se, então, a Paris, onde participou do Congresso de Perighny e nele interveio
em 1938, congresso este preparatório à fundação da IV Internacional a que 30 organizações
nacionais compareceram, representando cerca de 6000 militantes. À medida que a
aproximação da guerra se acelerava, os esforços de organização foram transferidos para a
América do Norte, motivo que levou Pedrosa a radicar-se nos EUA como membro do Comitê
Pan-americano da IV Internacional (PAC).
Nos EUA, primeiro em Nova York e depois em Washington, desde outubro de 1939,
Pedrosa veio a estar no centro de uma crise do movimento pela IV Internacional. Essa crise,
por sua vez, foi desencadeada pela repercussão em suas fileiras do Pacto Germano-Soviético, de agosto de 1939, pelo qual a Polônia foi invadida e partilhada entre Hitler e
Stalin. Tinha início a II Guerra Mundial, na qual a URSS entrava do lado “errado”. Sob a
cobertura desse ato de diplomacia, Stalin tratou também de perpetrar a anexação das
repúblicas bálticas e a agressão mal sucedida contra a Finlândia.
A crise veio pelo fato de que o programa da IV Internacional escrito por Trotsky – o
Programa de Transição – tinha como um de seus pontos principais a defesa incondicional da
URSS, ou seja, das supostas novas formas de propriedade nascidas da Revolução de
Outubro, por maior que fosse o horror desencadeado pelo que caracterizava, então, como
“Estado operário burocraticamente degenerado” 65. Essa caracterização era essencial à
orientação de Trotsky, pois, em face do isolamento do primeiro Estado operário, o
desenvolvimento da nova sociedade havia se transformado no seu contrário, ou seja, em
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corrupção e degeneração. O Programa de Transição tinha entre seus pressupostos algo
como uma versão bolchevique, e de aparência prática, do velho universalismo iluminista, ou
seja, a unidade mundial da luta de classes. Além disso, a guerra era compreendida como
desenlace dos conflitos do imperialismo, aliás, o “estágio supremo do capitalismo” na
caracterização de Lenin. Dos escombros dessa guerra, esperava-se uma grande, senão a
grande oportunidade revolucionária.
O pacto Germano-Soviético, contudo, lançou dúvidas sobre o programa de Trotsky,
principalmente nas fileiras da sessão norte-americana da IV Internacional, o Socialist
Workers Party, aliás, a maior e mais importante sessão naquela ocasião. Um grupo de
dirigentes daquela agremiação, liderados por James Burnham, Max Shachtman e Martin
Abern, a quem se juntou Pedrosa, iniciou atividade fracionária, propondo caracterizar a
URSS de outro modo e o abandono de sua defesa incondicional.
Em novembro de 1939, Pedrosa distribuiu nas fileiras da IV, um panfleto intitulado “A
Defesa da URSS na Guerra Atual”, que foi o pivô da crise. O evento rendeu ameaças de
expulsão feitas por Trotsky, as quais foram, por seu turno, respondidas com a acusação de
“pequeno golpe de Estado”. Mesmo assim, a crise acabou sendo contornada, por algum
tempo, com a “Conferência de Alarme”, realizada em Nova York, em maio de 1940.
No entanto, o assassinato de Trotsky, em agosto do mesmo ano, acabou desatando
de vez a crise que levou à ruptura no SWP americano e à dispersão de todo o movimento
trotskista internacional que, daí por diante, consistiria de agremiações concorrentes, cada
uma reivindicando constituir o Secretariado Internacional da IV Internacional, bem como
representar a pureza e a autenticidade doutrinária contra o “nacional trotskismo” do SWP e
contra o “pablismo”.
A questão levantada por Pedrosa, assim nos parece, expressava temores legítimos de
que Hitler, com o apoio de Stalin e dos recursos da URSS, viesse a estender seu poder por
toda a Europa e além, o que teria feito da URSS uma força colaboracionista. Talvez não
estivesse claro, entre outras ações, que Hitler viria a agredir tão cedo e com tanta força a
própria URSS. Assim, a ação militar da URSS na Polônia, nas repúblicas bálticas e na
Finlândia, não era compreendida simplesmente como extensão das “relações de produção”
criadas pela revolução de outubro, como, mais tarde, veio a ser compreendido, por

70
organizações que se reivindicavam de IV Internacional, que fosse com o avanço do Exército
Vermelho por sobre a metade leste da Europa ao fim da guerra. A fórmula de “revolução
política” restauradora da suposta democracia dos conselhos na URSS, diferentemente da
“revolução social” nos países onde o capital não havia sido expropriado ainda, também era
questionada. Temia-se que a burocracia estivesse em vias de tornar-se uma classe social
exploradora ela mesma, uma perspectiva que Trotsky não considerava provável; o velho
líder de Outubro confiava na resistência das “relações de produção” nascidas da revolução.
Em retrospecto, o movimento trotskista nunca veio a ultrapassar a escala dos grupos
sectários, não tendo jamais constituído um partido de massas. Por outro lado, esses grupos
inveterados foram pegos de surpresa pelos acontecimentos de 1989, sobre os quais nunca
apresentaram resposta convincente, ou mesmo alguma resposta. Assim, as dúvidas de
Pedrosa e de seus camaradas do SWP talvez devam ser vistas como saudável demonstração
de independência de pensamento, daí, possivelmente, a riqueza de suas experiências
posteriores. Quanto ao conteúdo da polêmica, esta é uma boa indicação de quanto
dogmatismo e inconsistência de conceito eram o estofo doutrinário do bolchevismo.

1.03 A ARTE AUTÔNOMA COMO ARTE ABSTRATA

Os escritos pedrosianos de 1944 sobre Alexander Calder - Alexander Calder, Escultor
de Cataventos, Tensão e Coesão na Obra De Calder e A Máquina, Calder, Léger e Outros marcam a eclosão de um novo pensamento sobre a arte e de uma nova orientação crítica
para a arte autônoma. O quanto essa virada deve à sua experiência na militância trotskista é
algo para o que, salvo engano, Pedrosa não deixou esclarecimentos. Contudo, nada mais
contrastante com o parágrafo final do texto sobre Kollwitz ∗, ainda sob a concepção da arte
revolucionária, do que o parágrafo inicial de Alexander Calder, Escultor de Cataventos:

∗

“(...) A arte social hoje em dia não é, de fato, um passatempo delicioso: é uma arma. A obra de Kollwitz
concorre assim para dividir ainda mais os homens. A dialética da dinâmica social que as leis da lógica e da
psicologia individual não decifram, faz com que uma obra destas, tão inspirada de amor e de fraternidade
humana, sirva entretanto, para alimentar o ódio de classe mais implacável. E com isto está realizada a sua
generosa missão social.”
PEDROSA, M. As tendências sociais da arte de Käethe Kollwitz. In: ______. Arte, necessidade vital. Rio de
Janeiro: Livraria da Casa do Estudante do Brasil, 1949. p. 34.
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Figura 11 – A. Calder – Vaca - arame, 1929.

Fonte: http://www.moma.org/collection/artists/922?=undefined&page=1

Figura 12 – A. Calder
Forma contra fundo amarelo - aço e
madeira, 123.2 × 82.6 × 77.5 cm, 1936.
Fonte: http://hirshhorn.si.edu/searchresults/
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Figura 13 – A. Calder
Spiny - aço, c. 1939.

Fonte: http://www.moma.org/collection/
artists/922?=undefined&page=1

Figura 14 – A. Calder
Bicicleta - , 1968.

Fonte: http://www.moma.org/collection/
artists/922?=undefined&page=1

Figura 15 – A. Calder – Armadilha
para lagosta e cauda de peixe Roxbury,Connecticut, 1939.
Fonte: 0http://www.moma.org/collection/
artists/922?=undefined&page=1
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(...) De fato, no ambiente artístico em que vivia, descendente de duas
gerações de escultores, Sandy tinha assim bastante motivo para
desenvolver sua natural tendência a opor-se ao que é convencional (o
convencional na sua casa de artistas acadêmicos era ... a arte). Mas esta
oposição nunca tomou aspecto feroz, ou violento ou espalhafatoso, porque
é, sobretudo, feita de amor ao contraste, qualidade plástica por excelência,
e de senso de independência, faculdades essas que, sem ser animadas pelo
ódio ou pela violência, não produzem a revolta do incendiário nem o
niilismo de Dada, mas apenas o motejo do humorista. 66

Esses escritos, se bem meditados, anunciam uma teoria particular da arte autônoma
e uma correspondente concepção do tempo histórico, bem como do que vimos chamando,
seguindo Hannah Arendt, de expectativas escatológicas ou de milenarismo da
modernidade ∗, em vista do que Calder lhe parecia como o artista moderno por excelência:
Seus estábiles e móbiles, seus objetos de aço e arame, cordão ou alumínio,
pau ou caco de vidro, nos evocam motivos de remotas eras geológicas ou
de presságios de coisas ainda por existir, nos bracejamentos e tlin-tlins de
alegria com que se agitam, ou nas sombras que projetam. Dir-se-ia que
captam, como antena, imagens que jazessem até no ar, despercebidas e
inexploradas. É uma arte democrática porque pode ser feita de qualquer
troço, cabe em qualquer lugar, a serviço de qualquer condição, nobre, rara
ou usual; e serve para revitalizar a alegria e o senso de harmonia, ora
embotado dos homens. Tende a transformar a vida de todos os dias e o
ambiente informe e feio, grosseiro e triste, em que vegetam as grandes
massas populares embrutecidas num meio dignificado pela beleza das
coisas ordinárias e circunjacentes, e capazes de infundir nobreza à própria
plebe.
Não era em vão que Arp proclamava, já há quase 30 anos, para a arte
abstrata – a arte concreta, como ele preferia chamá-la – a ambição de
transformar o mundo. Desinteressada tal como é – tão longe de quaisquer
fins de propaganda – a arte de Calder, no entanto, vai exercendo uma
silenciosa ação de catálise sobre a vulgaridade generalizada e agressiva de
nossa época.
Se há um artista, em verdade, que está próximo do ideal da arte do futuro,
dessa sociedade ideal em que a arte seria confundida com as atividades da
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Livraria da Casa do Estudante do Brasil, 1949. p. 85.
∗
Aqui seguimos a tese da pensadora que caracteriza as utopias modernas como expectativas de transformação
total da sociabilidade pela substituição da política pelo que entendia como “ fabricação”, ou seja, o capitalismo
e suas forças produtivas, levaram a filosofia da história a tratar o tempo histórico como a física trata as
transformações de matéria e energia, ou seja, segundo leis necessárias. Além disso, o poder dessas forças
produtivas para “transformar” a natureza, levou-os a conceber um domínio total pelo qual a sociabilidade
humana não mais fosse submetida à necessidade natural. A autora liga este traço da modernidade, por uma
inversão categorial, à precaução dos antigos gregos a limitar o alcance da necessidade.
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rotina diária, e a prática quotidiana de viver – esse artista é Alexander
Calder. 67

Essas passagens introduzem uma série de temas: imagens do tempo circular, ou seja,
o encontro do passado e o do futuro remotos, uma arte democrática e sem pedestal, que
anunciasse transformar a vida de todos os dias, das coisas ordinárias e circunjacentes e, por
meio delas, transformar o mundo, exercendo uma catálise sobre o cotidiano de nossa época,
uma arte que se confundisse com as atividades cotidianas do homem comum. Calder
aparecia-lhe como quem, em vez da arte, escolhe a vida, ou seja, fazer arte sem pensar em
arte, como uma atividade inconsciente, por oposição à arte demasiado autoconsciente da
academia, aquela “tara” de querer fazer arte e de ser artista:
O circo, porém, não lhe abriu a porta propriamente da arte, mas antes do
país das maravilhas, isto é, da vida. A arte era então para ele como uma
espécie de tara familiar, da qual não conseguia escapar. Mas o circo de
cavalinhos foi o encantamento, o suco da própria vida. Ele se divertiu
imensamente com o circo. E sem pensar em arte lhe veio a ideia gozada de
fazer uns bichos que andassem, ou mexessem, como os do picadeiro. (...). 68

Mas o que seria este conceito de vida, esse “país das maravilhas, isto é, a vida”?
Certamente não a práxis cotidiana da reprodução material da vida, pois esta é a vida infeliz a
que estamos acostumados, ou seja, o concentrado de tudo que a mente progressista quer
ver transformado. Aqui, assim nos parece, vida é o que subjaz e que contém, ela mesma, o
princípio e a atividade criativa que tudo produz a partir de si mesma. Daí que contenha, além
da possibilidade, ou da necessidade mesma da infelicidade, a necessidade da felicidade ou
do advento da sociedade do futuro. No entanto, esse advento não se daria mais, a julgar
pelo caráter de Calder e por sua exemplaridade, como uma passagem violenta ou abrupta,
mas pelo abandono da separação entre arte e vida ordinária e entre arte, técnica e ciência,
como quem deixa para trás um conflito estéril e “parte para outra”, por assim dizer.
Se estas separações que descaracterizam a atividade criativa fundamental – ou seja,
a vida a impulsionar inconscientemente os dois lados da oposição – fossem superadas, num
retorno consciente à unidade originária, o tempo circular teria seu fecho emancipador. Se a
separação foi um dia necessária para constituir a ação técnica generalizada sobre a natureza,
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essa última já estaria supostamente realizada ou em vias de sê-lo completamente, pelo que
estaríamos já sob a necessidade oposta 69∗.
A ironia com que Pedrosa tratava a arte acadêmica é consistente com essa
concepção do tempo histórico, de separação degradante, mas necessária, e da necessidade
oposta que se lhe seguiu, isto é, a regeneração trazida pelo retorno ao próprio fluir da vida.
A arte acadêmica, demasiado autoconsciente, arte que queria ser arte, seria como que uma
“tara”, ou um mal, que acometia a atividade criativa em nome da habilidade, ou seja, da
distinção hierárquica na divisão do trabalho. O percurso de Calder seria, então, exemplar do
mal e da cura; primeiro, por ter sido engenheiro, pondo-se do lado oposto ao da arte no
interior, contudo, da mesma separação, e depois como repórter da atividade circense, ou
seja, a cura que veio pelo mergulho na “vida”, de que emergiria um artista o qual,
finalmente, já não pensava mais em arte. Suas miniaturas circenses dos anos de 1920, feitas
de materiais ordinários, teriam a humanidade autêntica do circo mambembe e não a
habilidade maquínica do circo profissional; o verdadeiro salto mortal seria o perder-se na
∗

Estas posições que deduzimos do texto pedrosiano fazem lembrar a filosofia de Schelling. Segundo este
pensador, a natureza é orgânica, ou seja, organismo vivo que contém em si mesmo o princípio de sua atividade
e sua finalidade mesma, a qual é exteriorizar-se incessantemente na multiplicidade fenomênica do devir (Vejase Schelling, F. W. J. First Outline of a System of the Philosophy of Nature. Albany: State of New York
University Press, 2004). Sua compreensão da filosofia ou da reflexão, a atividade consciente de si por
excelência do homem, como mal necessário cujo destino seria eliminar sua própria necessidade, introduz o
tempo circular na história humana. Este último seria como um movimento de separar-se da natureza, pelo qual
o homem contraiu a necessidade da reflexão ou da consciência de si, para desenvolver esta última até o ponto
em que esta lhe franqueasse, de modo consciente, um retorno ao estado de natureza, à unidade inconsciente
na própria natureza ou vida : “(...) Até então, o homem vivia, do ponto de vista filosófico, no estado natural.
Vivia de acordo consigo mesmo e com o ambiente, com o qual não constituía senão uma unidade. (...) Mas a
natureza não renuncia de bom grado à tutela que exerce sobre nós, tão certamente quanto sabemos que a
liberdade jamais trouxe quem quer que fosse ao mundo. Não se compreende, portanto, como o homem possa
ter abandonado aquele estado a menos que reconheçamos que seu espírito, cujo elemento mesmo é a
liberdade, procure livrar-se e desfazer-se dos laços para com a natureza e sua solicitude, para lançar-se à sorte
incerta de suas próprias forças, e retornar um dia como vencedor, e por seus próprios méritos, àquele estado
onde havia passado a infância de sua razão.(...) Mas esta separação [que sua liberdade empreende] é apenas
meio para fim [ou seja, meio para que valha sua natureza que é ativa]. O homem foi feito para agir, e quanto
menos se detém a refletir sobre si mesmo, tanto mais ativo pode ser. Sua mais nobre atividade é aquela que
nem mesmo conhece a si mesma. A partir do momento, porém, que ele se torna seu próprio objeto [e que,
segundo a absoluta unidade subjetivo/objetivo, o mundo se lhe torna objeto], não é mais o homem que age;
ele renunciou a uma parte de si mesmo para que pudesse refletir sobre a outra. O homem não veio ao mundo
para dissipar sua força espiritual em luta contra quimeras de um mundo imaginário, mas para exercer todas as
suas forças sobre um mundo cuja influência sofre, cuja força sente e contra o qual deve poder reagir. Não
deveria haver, portanto, qualquer hiato entre ele e o mundo, devendo ser sempre possível a ação recíproca
entre os dois, pois essa é a condição pela qual torna-se homem [ou seja, livre]. Primitivamente, havia no
homem um equilíbrio absoluto entre as forças e a consciência. Se pôde romper este equilíbrio, para
restabelecê-lo pela liberdade, não deixa de ser verdadeiro que é somente deste equilíbrio que depende sua
saúde.” (Schelling, F. W. J. Idées pour une Philosophie de la Nature. In: Essais. Paris: Editions Montaigne, 1946.
p. 45,102.)
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vida para salvar-se a arte, ou melhor, a vida no seu salutar fluir, e não o salto ensaiado à
perfeição mecânica como no circo profissional.
O primeiro passo do artista teriam sido as suas miniaturas performáticas de circo,
algo ainda como brinquedos de criança (fig. 10). O passo seguinte teriam sido os desenhos
de arame (fig. 11), desenhos no espaço real, ou seja, um oposto da escultura tradicional por
agenciar o espaço onde aquela pressupunha a massa e a solidez dos corpos, pressuposto
este tão solidário à certeza da realidade dos objetos exteriores. Mas eram também
caricaturas, aliás, um gênero tido como inferior, o que constituía um abandono das
fronteiras entre gêneros e das suas convenções, e abriu o passo para o livre deslocamento e
a permuta de convenções, bem como para a criação de outras novas. Com efeito, Calder
passava com desenvoltura de um gênero ao outro, da escultura ao desenho industrial, do
desenho ao desenho no espaço, do movimento representado ao movimento literal ou real,
do equilíbrio estático ao equilíbrio dinâmico.
Na reconstituição sistematizada que Pedrosa apresentava do percurso de Calder, os
desenhos de arame teriam aberto ao artista um novo caminho, pois já “procurava sem saber
o mundo da pura forma abstrata” 70, daí o novo apelo que o atingiu ao travar contato com a
obra de Mondrian, por volta de 1929. O “técnico afeito às formas mecânicas, inorgânicas da
engenharia moderna” 71 chegava, assim, à pura forma abstrata após a experimentação com
brinquedos articulados; foi quando desapareceu, então, todo assunto e toda sugestão
figurativa. As obras que realizou a seguir, que ele chamou de “volumes, vetores e
densidades” 72 levariam as cores primárias, o branco e o negro ao espaço tridimensional
literal (fig. 12), mas nunca com formas estritamente geométricas. Essas obras, finalmente,
abririam o passo a um retorno à “escultura”, com os estábiles (fig. 13).
Mais adiante, a mão do engenheiro far-se-ia sentir na introdução do movimento
literal, acionado a princípio por engenhocas (motores elétricos ou manivelas) e, logo depois,
pela ação fortuita do vento ou de um “empurrãozinho” do público participante,
configurando os móbiles (fig. 14, 15). Assim, todo um intercâmbio de convenções do
desenho, da pintura e da escultura, bem como com a montagem de máquinas modernas,
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Figura 17

Figura 16
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Figura 16 – A. Calder – Constelação – madeira e arame, 57.4x 72.5 x 65 cm, 1943.
Fonte: http://hirshhorn.si.edu/searchresults/?edan_search_value=Alexander+Calder&edan

Figura 17 – A. Calder – Gibraltar – madeira e aço, 131.7 x 61.3 x 28.7 cm , 1936.

Fonte: 0https://artblart.com/2012/05/24/exhibition-alexander-calder-the-great-discovery-at-gemeentemuseum-den-haagthe-netherlands/
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Figura 18 – Pollock – One: Number 31 - óleo e esmalte/tela não imprimada, 269.5 x 530.8 cm, 1950.
Fonte: https://www.moma.org/collection/works/78386

Figura 19 – Emilio Vedova – Imagem do tempo (Barreira) - têmpera a ovo/tela, 130.5 x
170.4 cm, 1951.
Fonte: http://www.katarte.net/2016/04/from-kandinsky-to-pollock-the-priceless-collection-of-theguggenheim/
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deu origem aos novos gêneros que caracterizariam a produção de Calder até o fim de sua
carreira nos anos de 1970.
Do ponto de vista de Pedrosa, a paixão de Calder pela vida, sua disponibilidade
radical pela multiplicidade do devir, não poderia tê-lo contentado com a forma pura, com o
eidos anterior e infenso às coisas sensíveis e ao devir. O espaço literal, a cor intensa e as
formas orgânicas ou ameboides como as de Miró e de Arp, bem como o movimento literal,
marcaram a imersão da forma pura no devir, cujos significados eram vários. A multiplicidade
e o movimento, esse último revelador da virtualidade absoluta do espaço, revelaram o
espaço e sua estrutura abstrata como a matriz idêntica e comum ao cosmo e à imaginação,
unidade numa forma abstrato-concreta que é matriz de todas as coisas e de todas as
representações da consciência.
A introdução do movimento literal ou real nas obras de Calder, nos diversos tipos de
móbiles, parece ter suscitado os maiores esforços de Pedrosa para compreender a
correspondente noção de unidade ou de “coesão” das obras 73. Assim, Pedrosa distinguiu
dois tipos de móbiles: aqueles cujo movimento é impresso por uma engenhoca (fig 14), e
aqueles cujo movimento é fortuito (fig 15). O modo de unidade dos primeiros, que se
dispersa nas configurações de cada um dos momentos do ciclo fechado, requeria ainda
outra elaboração. O tempo circular parecia compreendido, então, como a “alegria que jaz
latente na concepção das voltas periódicas previstas nos cálculos do sábio ou na especulação
dos filósofos 74”, como as pazes feitas com o devir, não mais trágico, mas natural, ao modo
de um saber viver, saber envelhecer e morrer, algo que o homem moderno já não saberia,
movido que é na direção única da acumulação, ao longo do tempo linear da ciência e da
economia modernas. Aqui, o pensamento do tempo circular não individualiza, não impele a
romper com as forças vitais tornadas reativas; aliás, não há forças humanas tornadas
reativas. Só há um convite para deixar retornar, não à mesmice, mas ao impulso e ao ritmo
incessantes da vida.
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Já os móbiles de movimentos fortuitos, teriam um modo de unidade formal afim à
constituição das árvores e de como essas eram compreendidas na pintura chinesa, sem
compromissos, porém, com o taoísmo, pelo que uma universalidade não logocêntrica e não
eurocêntrica se insinuava a partir da necessidade da própria forma, uma exigência que iria
marcar todo o percurso subsequente de Pedrosa. A árvore, agitada pelo vento, seria o
modelo do equilíbrio dinâmico, pelo que Calder se afastava do equilíbrio estático mais
decididamente, por sua literalidade, que seu mestre Mondrian. O equilíbrio estático era,
assim, deslocado, tanto quanto suas conotações hierárquicas, pois que tinha como modelo o
corpo humano representado de modo hierático na arte bizantina, a partir do que se tornara
um cânon para toda a arte ocidental. Repare-se que esse novo posicionamento o conduziria
a juízos diametralmente opostos aos que emitira dez anos antes sobre, por exemplo, O
Sorveteiro de Portinari 75.
Os móbiles a movimentos fortuitos requeriam um ponto fixo do qual pendia a peça
toda. Os movimentos, contudo, já não formavam um ciclo fechado, mas uma multiplicidade
de movimentos ao redor de pontos eles mesmos móveis; tampouco havia direção
determinada e nem ritmo. Ao contrário do que o ponto fixo poderia sugerir, a multiplicidade
desfazia a centralidade imóvel, pelo que a imagem hierárquica de um cosmo movido e um
primeiro motor imóvel eram afastados; antes parecia insinuar-se uma absoluta alternância
entre o motor e o movido, algo como uma absoluta alternância de papéis entre cidadãos das
várias utopias sociais. A unidade da obra consistiria mesmo nessa reversibilidade dos papéis
a qual reenvia à sua concepção peculiar do tempo circular.
Os móbiles acrescentaram o movimento e o tempo ao espaço como protagonistas da
escultura de Calder. O espaço adquirira essa virtualidade já nos seus primeiros movimentos
na arte autônoma, que foi do desenho e da pintura no plano ao desenho e à cor no espaço,
mas um espaço ativado, espaço que adquire sentido positivo em vez do nada ou do
protocolar fundo. Aqui, o espaço mostra-se como virtualidade absoluta a qual encontra seu
equivalente subjetivo na virtualidade absoluta da imaginação. Tal equivalência sugere a
identidade absoluta entre o cosmos e o espírito, pois ambos são vida, ciclo infindável do
devir que é produtividade, que é o vir a ser do múltiplo a partir da unidade indiferenciada,
75
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vir a ser que tem sua finalidade criativa em si mesmo, impulso criador idêntico à imaginação
criadora, que vive para agir e assim criar. Aqui, aparece pela primeira vez nos escritos de
Pedrosa o argumento de uma universalidade cognitiva que desenvolveria, posteriormente,
na noção de “forma primeira”, o centro de sua teoria estética sob influxo da psicologia da
forma e da psicologia genética.
O humor de Calder, delicado e não derrisório, encontrou expressão imediata nas
miniaturas circenses e nas “caricaturas” de arame. Diante da seriedade da pura forma de
Mondrian, esse humor não demorou a manifestar-se nas formas orgânicas ou ameboides.
Essas últimas,
(...) de caráter formal, preciso, mas indefinível em termos convencionais,
são um convite insistente e, por vezes, para certos observadores, irritante,
ao trabalho, à cooperação da imaginação formal (...). Uma arte, a sua, que
está a serviço ativo da imaginação. Se esta não soprar sobre seus móbiles,
seus estábiles, suas constelações (fig. 16), a obra não se ilumina, não palpita
de vida, permanece quieta, parada, dormindo o sono das coisas inanimadas
e sem nexo.(...) 76 ”.

Essas formas, contudo, usadas por Arp e Miró antes de Calder, mereceriam, talvez,
algumas considerações quanto à identidade entre a imaginação e o devir cósmico. Sua
pregnância sugestiva é como que um processo perpétuo de formar-se que jamais se conclui
numa atualidade fechada e numa suposta identidade e permanência; em vez da
determinação que fecha, há o sorriso de um perene poder ser e ser, que continua em
movimento, como que vida e criatividade em ato, que não retorna, antes incorpora e
absorve tudo, mesmo o acaso, e continua. Tal era o sentido peculiar do “automatismo” em
Calder, mais afeito a Dadá do que ao surrealismo, do qual Pedrosa se ressentia que
conduzisse, invariavelmente, ao anedótico e bizarro.
Aqui é oportuno voltar o olhar para outro aspecto que Pedrosa notava em Calder, a
saber, a sensibilidade para a funcionalidade ou, se nos permitirmos certa hipérbole, para a
atividade dos materiais. Assim como se desfizera da escultura de massas e de modelado,
suas obras nunca apresentavam acomodação à gravitação e ao peso dos materiais. Seus
ângulos e linhas de força, sempre penetrados pelo espaço, mantinham a “oposição
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necessária entre tendências opostas, como gravidade e ímpeto expansionista” 77 e nunca se
rendiam à inércia ou ao que pudesse ser o resultado da queima e do esgotamento das forças
e do movimento.
Mas o que seria dessa qualidade, não fosse a funcionalidade, a aptidão do material
para ser suporte de certas formas e não de outras? Ao contrário das formas ameboides, o
material e suas propriedades são determinados e fixos, ou seja, são objetivos; no entanto, o
são num modo, pelo qual se mostram como que depositários do devir cósmico; assim é com
a elasticidade reativa do aço, por exemplo, ou com as múltiplas virtualidades da madeira,
como no estábile Gibraltar 78 (fig.17).
Quanto à oposição entre arte autônoma e a técnica ou, ainda, como sugeria Pedrosa,
a oposição hierárquica entre artes liberais e artes mecânicas, Calder apresentava-se a seus
olhos como uma saída. Mas esta, ao gosto de seu pensamento do tempo circular, mostrava-se como retorno, de certo modo, às origens puras e despojadas do artesanato e do
determinismo técnico-material:
Se houvesse dúvida de que um sentido estético, ou de beleza se quiserem,
adquire-se, ou foi adquirido já nas eras primitivas, por longa intimidade
com instrumentos e utensílios do trabalho humano, Calder nos ajudaria a
dissipar a dúvida. (...) ele se utilizou dos instrumentos e objetos mecânicos,
dos gadgets tão importantes na vida diária do americano, para lhes dar
destino inesperado. Acrescentou-lhes, antes de tudo, um sentido
decorativo que não tinham. Por esse emprego utilitário dos instrumentos
industriais, ele, no fundo, segue o velho processo pelo qual se originaram
todas as atividades artísticas do passado. 79

Na relação com a técnica industrial moderna, contudo, o sentido prospectivo que
Pedrosa atribuía a Calder iria explicitar-se. O texto A Máquina, Calder, Léger e Outros
apresentava Calder inserido numa construção prospectiva de teorias sobre as origens da
arte em face da produção material. Assim, o artesão primitivo, antigo ou medieval que fosse,
procedia por desenvolver, progressivamente, formas funcionais e acrescentar ornamentos
ao utensílio, até o ponto em que esse perderia toda a utilidade. O artesão dava um passo

77

PEDROSA, M. Tensão e coesão na obra de Calder. In: ______. Arte, necessidade vital. Rio de Janeiro: Livraria
da Casa do Estudante do Brasil, 1949. p. 124.
78
Cf. Ibidem. P. 125.
79
PEDROSA, M. A máquina, Calder, Léger e outros. In: ______. Arte, necessidade vital. Rio de Janeiro: Livraria
da Casa do Estudante do Brasil, 1949. p. 129, 130.

83
atrás, então, ou ia adiante e criava novo objeto e nova forma, pelo que se diferenciava,
tornava-se um artista. Este processo de acréscimo operava uma naturalização do utensílio.
Analogamente, Calder acrescentava ao gadget americano uma dimensão decorativa
que aquele não tinha, sem, contudo, naturalizar o objeto; antes, criava nova forma, fazia
arte autônoma. Assim procedendo, Calder afastava-se criticamente da civilização americana
da estrita utilidade e do lucro; com a arte, ele superava o artesanato e a indústria num único
ato. Por fim, Calder não seguiria nem o artesanato nem o lucro e a indústria, e sim o método
surrealista, até onde esse consistia em deslocar o objeto de sua esfera usual. Não tinha
interesse, porém, pelo automatismo como método para obter o bizarro e o romanticamente
deslocado; interessava-lhe a criação de novas formas.
Os construtivistas europeus, a quem Calder tanto devia, expressariam a sedução de
artistas modernos pelas formas mecânicas e pelos novos materiais e processos. Ao fazê-lo,
contudo, manifestavam com frequência temor e adoração fetichista pela máquina, em nome
de uma cultura e de um modo de criatividade que consideravam ameaçadas de morte pelo
lucro e pelo domínio da técnica e da pura utilidade. Tratava-se de fascínio pelo poder
superior da técnica moderna e temor pelo fim da arte. Esses comentários, como que
tipificam a atitude europeia e a americana, numa oposição que retornará nos escritos
pedrosianos sobre Brasília, mais de uma década depois, os quais teremos oportunidade de
examinar nos capítulos IV e V deste trabalho. Pedrosa identificava a atitude europeia em
Léger, de cujo valor como pintor, contudo, não duvidava, bem como associava seu processo
a uma estilização das formas dos objetos, criaturas e figuras humanas até que pudessem
compor-se numa imitação da mecânica moderna.
Analogamente, no passado, as estilizações teriam encoberto sempre um fundo
simbólico, ou seja, a relação a algum deus ou animal totêmico com que se transformava o
horror e se conquistava alguma permanência em face da voragem do devir natural. Léger,
por assim dizer, não naturalizava o objeto, antes mecanizava ou abstraía as formas da
cultura por mimese do universo mecânico.
Já o design moderno operaria uma decidida desnaturalização do objeto ou de sua
estrutura. O design poderia até partir da mimese da forma de objetos similares, por
exemplo, formalizar um automóvel a partir da carruagem puxada a cavalo, mas chegaria à
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forma abstrata, aquela que configura a própria função e a comunica. Essa grande revolução,
na esfera mesma da utilidade e da técnica moderna, teria preparado o gosto para a forma
abstrata aderente ou coincidente com os processos mecânicos.
Analogamente, a forma abstrata de Calder aderiria também à funcionalidade
mecânica, mas a deslocaria para a criação de novas formas. Ele portava-se, num certo
sentido, como o selvagem que usa de materiais e processos naturais sem as inibições da
consciência de si, oposta à natureza, mas o fazia na esfera dos materiais e processos da
indústria. Assim, revivia o selvagem sem horror ao devir natural e sem o fetichismo da pura
forma geométrica; em vez disso, suas formas puras convergiam para um todo orgânico,
enquanto máquinas a serviço da imaginação.
É como se a necessidade natural que acossava o homem houvesse sido dominada
pela técnica e o devir natural se mostrasse como puro impulso criador. O mal necessário, o
estranhamento entre a imaginação criativa e o cosmos, pelo que sobreveio a certeza da
existência do mundo exterior e a impotência da imaginação criadora, teria sido vencido no
próprio interior da técnica, e a imaginação procederia não mais por naturalização, mas por
formalização abstrata, movendo-se já segundo os mesmos princípios e leis que o cosmo.
Assim, Calder estaria a prefigurar um novo homem, que captaria a força cósmica com a
imaginação, pois teria superado a necessidade de controlar essa mesma força por meio da
técnica e do trabalho alienado.
Tendo até aqui, assim o cremos, esclarecido suficientemente a perspectiva que
Pedrosa atribuía à obra de Calder, ou seja, “a ambição de transformar o mundo” 80 pela arte,
podemos flagrar a velada troca de farpas retóricas com o manifesto da F.I.A.R.I.,
especificamente com o parágrafo 7 atribuído a Breton 81, no qual o poeta introduzia sua
noção de arte como sublimação e ligava arte e milenarismo da revolução proletária através
do destino da economia pulsional do homem. Assim, na última página de A Máquina, Calder,
Léger e Outros, lemos :
Esta arte Calderiana não reflete sociedades, nem sublima pesadelos
subjetivos. É antes uma porta para o futuro. É já atitude de quem,
80

PEDROSA, M. Alexander Calder, Escultor de Cataventos. In: ______. Arte, necessidade vital. Rio de Janeiro:
Livraria da Casa do Estudante do Brasil, 1949. p. 107.
81
BRETON, A.; TROTSKY, L. Manifesto da F.I.A.R.I.. In FACIOLI, Valentin (Org.). Breton-Trotski - Por uma Arte
Revolucionária Independente. São Paulo: Paz e Terra/ Centro de Estudos Mário Pedrosa, 1985. p.39, 40.

85
desprezando o dia presente, sombrio como nos pareça, divisa, de onde
está, os horizontes longínquos da utopia, da utopia que eternamente se
está a esboçar diante de nós. (...) Comunicar-se, ele se comunica quando
mais não seja com os homens das futuras gerações, pois estes talvez
tenham, enfim, energia bastante para o necessário esforço de integrar a
arte à própria vida. 82

O manifesto da F.I.A.R.I. evocava, contra as ofertas de subvenções da “arte” oficial do
realismo socialista, uma passagem do jovem Marx, sobre o profissionalismo literário, ou
seja, a necessidade de o escritor ganhar dinheiro para bancar a autonomia de sua obra,
Pedrosa, por seu turno, mostrava um velado desdém pelo que lhe parecia insinuar ser a
pegada do filisteu:
Apesar do profundo desinteresse, da gratuidade plástica, do purismo, é a
sua arte [de Calder], entretanto, intimamente integrada com a vida.
Realmente, para Calder, a arte não é uma profissão, nem tampouco uma
paixão ou uma mania. É simplesmente a sua maneira natural de viver. 83

1.04 A VIDA OU A “FORMA PRIMEIRA”

A arte de propaganda a serviço de causas políticas – como em Käthe Kollwitz e
Portinari – foi, no início da carreira de Pedrosa, a concepção que lhe parecia portadora de
universalidade e de objetividade. A experiência e a reflexão o levaram a abandoná-la e a
compreender a arte autônoma não mais como estreiteza de horizontes, mas como, ela sim,
portadora da universalidade sob nova divisa, a vida. Esse último conceito, que surgiu nos
escritos sobre Calder, viria a orientar sua atividade daí por diante e a inspirar seus mais
importantes escritos teóricos, aqueles nos quais buscou determinar o fundamento e a
finalidade, por assim dizer, da atividade artística. Foram eles Da Natureza Afetiva da Forma
na Obra de Arte ∗ e Forma e Personalidade, escritos em 1949 e 1951, respectivamente. Nesse
último, Pedrosa, evocava o crítico formalista Roger Fry e sua exigência de depuração de
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critérios da crítica de arte até a pura forma, até sua estrutura, sua necessidade e legalidade,
como o único critério de valoração das obras de arte.
De acordo com o crítico britânico, porém, a lei da forma, à parte as leis da Gestalt,
teria ainda um pé no mundo, por assim dizer, ou seja, um modelo objetivo, mas dava-se
conta de que havia obras sem modelo a não ser o que chamava de modelo interior, o
subjetivo. Isso o obrigava a postular um sentido, um conteúdo originário à pura forma, pois
não seria possível compreender a arte e o critério de valoração, sem uma referência interna
ao sentido primeiro da própria arte. Assim, a objetividade da forma mostrava-se ancorada
num estrato mais profundo, o seu fundo antropológico de emoções universais, subjacente
ao que poderíamos chamar de uma estrutura universal e pré-pessoal da subjetividade.
A arte promanaria de um substrato de experiências primordiais, formadoras da
espécie, chamada pelos psicólogos de “forma primeira”, algo anterior à separação entre o
sujeito e o objeto, a consciência e o mundo. Fica claro que esse substrato e seu teor
emocional sejam pré-pessoais, anteriores e indiferentes às experiências e emoções do
indivíduo moderno constituído. A “forma primeira” ou as “imagens eidéticas” esclareceriam
também o problema suscitado pelas produções de crianças e alienados, aos quais falta
precisamente um princípio de realidade constituído. A fonte da necessidade e da legalidade
da forma não seria a realidade dada do homem adulto, são e ocidental moderno, mas algo
primordial e anterior à “realidade”, sem a qual não haveria mesmo qualquer realidade. Por
aí, dissolvia-se a tradicional oposição entre formalismo e realismo.
Se a Gestalt havia mostrado que não há percepção sem forma e estrutura, a
psicologia genética veio para mostrar que essa estrutura ou forma já tem uma orientação
emocional, ou seja, um senso do receptivo-repulsivo, do simpático-ameaçador, etc., o qual
constitui o caráter fisionômico com que a forma ou estrutura se dão originariamente, de
modo a já implicar o ego e a realidade numa totalidade de sentido. A âncora da objetividade
estética deslocava-se, assim, para a estrutura da “forma primeira” ou “imagens eidéticas”. A
formação da personalidade individual se daria pela forma primeira, que é percepção e
expressão, mais do que isso, a forma primeira seria o fundo comum a sustentar a
possibilidade da intersubjetividade.
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A forma primeira, sendo constitutiva do sujeito e do objeto, não seria uma projeção
das virtualidades do sujeito, mas responderia como que por propriedades objetivas das
coisas, isto é, referidas à estrutura e ao teor fisionômico. O objeto como oposto ao homem e
na modalidade de instrumento ou meio para fins, no modo quantitativo da calculabilidade,
seria já característico do que considerava o “campo perceptivo altamente diferenciado” da
modernidade. Nesse campo, a força estruturante do ego seria tolhida e convertida a uma
lógica estranha, a mesma que configura a exterioridade do objeto.
A necessidade de expressão, postulada como corrente antropológica vital, dar-se-ia
sempre como forma ou estrutura e seria o fundo antropológico último a conferir sentido e
objetividade à autonomia da arte. A necessidade de expressão seria congênita no homem,
que seria um organismo inviável sem ela. A forma, cuja estrutura implica uma hierarquia de
formas, seria o princípio primeiro de toda atividade vital da espécie, pela qual o ego e o
ambiente possam interagir, e se possa dar a preservação do ego e sua expansão/expressão:
A vida é uma hierarquia de formas (Prinzhorn). Só estas nos oferecem base
para um julgamento preciso, para uma avaliação sensível e concreta das
relações das coisas entre si. Os fundamentos psíquicos desses fenômenos
formais se encontram nessa incoercível necessidade de expressão presente
em todo ser humano. Por mais que se justifique em outros planos dessa
fenomenologia, o finalismo é inteiramente estranho à essência da forma. O
sentido desta encontra-se nela mesma, a perfeição de uma obra se
enquadra nesta equação: a vitalidade mais alta na estrutura mais inevitável.
Tudo o mais é secundário.” 84

Pedrosa apresenta a “forma primeira” como origem tanto do que, através das
épocas, viemos a conhecer como arte, como do pensamento e de sua história. Mas os
psicólogos postulavam ainda outros impulsos humanos ou outras constantes psico-antropológicas, como os instintos da ordem e do ornamento apontados pelos psicólogos
Kretschmer e Walter Winkler 85, ou como R. M. Ogden, que considerava a arte como tendo
surgido de uma atividade que perdera seus fins, cujos atos se tornaram ritual, dança ou jogo,
ou seja, cujos meios haviam sido elevados a finalidades.
Mas não parava por aí, pois as pesquisas da estética psicológica apresentavam ainda
os postulados de outros impulsos vitais na produção de imagens, outras constantes
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antropológicas, por assim dizer, como os impulsos do jogo, da ornamentação e da imitação.
Nesse passo, Pedrosa esboça uma evolução das manifestações do espírito desde as formas
da arte até o pensamento, afirmando-lhes uma unidade de fundo que teria ampla
repercussão no desenvolvimento de seu pensamento.
Ao modo de relacionar geneticamente esses vários impulsos, Pedrosa afirmava que o
impulso lúdico e o ornamental estariam presentes, ambos, em todo movimento por
satisfazer a necessidade de expressão. A forma se manifestaria pura nas garatujas
espontâneas, não objetivas e sem relação com outras manifestações já formalizadas,
particularizadas, figuradas. A necessidade de expressão e a necessidade de ordem se
enlaçam, então, pelo que os elementos formais contidos nas garatujas seriam ordenados
como “os elementos legais da decoração”. O movimento pela imitação, por outro lado,
encontraria oposição no fazer e no sentir. O impulso à imitação (já nomeado por Aristóteles
na Arte Poética) teria por função inicial, “encaminhar, ou desvirtuar, os elementos formais
nascentes para a representação figurativa, ponto de partida para a inextinguível faculdade
de simbolização arraigada no espírito humano” 86.
A constância do simbolismo ao longo das épocas levava Pedrosa a evocar Hegel que,
nas Lições de Estética, chegou a dar-lhe a dignidade de representar uma das fases
fundamentais da evolução artística e do pensamento. Pedrosa acrescentava que sua
presença, quando pressentida, teria sempre uma significação supra-individual, pois
caracterizaria uma fase dada do pensamento, isto é, do pensar primitivo, que assim se
distinguiria do conhecimento científico racional. Com o simbolismo, estaríamos ainda no
ciclo do pensar mágico, sentido este que não participaria ainda diretamente da criação
plástica, sentido anterior ao processo de realização formal. Sob esse aspecto seria apenas
um elemento cultural, uma das coordenadas daquele pensar mágico ainda hoje ativo em
certos meios e até mesmo em atividades atuais, como nas celebrações entre iniciados de
mitos e cultos, nas cerimônias cívicas e mitos políticos coletivos.
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Já os “elementos ideais da decoração” 87, a proporção, o ritmo, as divisões
proporcionais, etc. tornariam patente uma manifestação de ordem puramente criada. À
medida que o campo perceptivo se diferenciava e a unidade da forma primeira se rompia,
essa ordem e seus elementos ideais, em algum momento da história, teriam dado origem,
no plano do pensamento e explicitamente com a doutrina platônica, ao postulado da Ideia
como uma camada do real separada e infensa ao devir natural.
O “impulso à imitação”, por seu turno, desvirtuaria os elementos formais nascentes
conduzindo-os à representação figurativa, que viria a ser, posteriormente, o ponto de
partida da simbolização. A imagem figurativa imitaria as coisas singulares, mas seria liberada
progressivamente, às expensas da forma, para a simbolização, ou seja, pela ligação da forma
– de modo convencional e pouco articulado – ao espírito ou à transcendência das coisas
singulares. Quando Pedrosa enfatizava que o simbolismo requeria ritos iniciáticos, apontava
que a convenção ligadora do símbolo requereria uma ação supostamente do exterior para o
interior, a qual repelia a intensidade da ação formalizadora, pelo que o símbolo, como em
Hegel, permaneceria pouco articulado, pois o espírito alienado no divino age sem medida
comum com o humano. A imitação seria o primeiro ato de ligar a imagem ao que está fora e
além dela, ou seja, estabelecer a ligação mágica primordial que viria a desenvolver-se no
símbolo.
À medida que a decoração manifestava uma ordem ideal, a representação deslocava-se para a figuração direta do absoluto. A necessidade de ordem era entendida como
necessidade humana de impor-se no ambiente, quando o campo já estaria algo
diferenciado. Tratar-se-ia de impor regularidade e ritmo, ou seja, legalidade por sobre o fluir
das coisas singulares, por isso pacificava e traçava um limite à potência natural.
As representações simbólicas abstratas, por outro lado, poderiam ser derivadas do
acaso, de elementos plásticos ou gráficos que, casualmente, tivessem vindo a servir aos
propósitos da simbolização, tais como garatujas e rabiscos inconscientes. De repente, esses
elementos se subordinariam, pela irresistível vontade interpretativa do espírito, aos apelos
simbólicos. Essa vontade interpretativa revelaria, mais uma vez, o impulso à constituição de
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todos ordenados nos quais os elementos encontrassem uma significação ou, quem sabe,
uma narrativa em que se pudessem ligar em alguma representação da corrente do tempo.
A “vontade interpretativa do espírito” manifestaria a “propriedade das coisas” de se
aglutinarem, propriedade enraizada no fenômeno perceptivo inicial: “no fundo, as atividades
gráficas, construtivas ou plásticas do homem, consistem em arrumar-se numa ordem ideal. É
a tendência à boa forma (a arte sacra, por exemplo, é um produto desse feixe de tendências
e elementos que convergem no sentido de um todo simbólico formal).” 88
Tais observações – sobre como Pedrosa encaminhava a diferenciação e o
desenvolvimento da “forma primeira” ou “imagem eidética”, no título “os veículos de
expressão” 89 – são indicativas de que na necessidade de expressão, que é o mesmo que a
percepção, estaria a origem do que veio a ser conhecido como a atividade formalizadora da
arte, bem como das formas do pensamento. Aquelas observações indicam que a
possibilidade mesma de a representação intelectual – ou seja, a ideia – transcender a
realidade imediata radicaria na forma primeira, uma procedência que a história da filosofia
e a estética hegeliana poderiam representar na ordem inversa. Que o mundo seja
compreendido como a separação ou a alienação entre o sensível e o efetivo de um lado, e o
espírito do outro, é algo que encontra nesses argumentos tanto um fundo antropológico
certo, ou seja, as descobertas da psicologia da forma e da psicologia genética, bem como
reenvia a ideia a uma inerência à forma, a uma estrutura da psique universal e dotada de leis
objetivas. Com este suporte científico e não mais meramente especulativo, os diagnósticos e
as prospecções históricas haveriam se tornado, presumivelmente, mais certos e palpáveis.
Assim, a unidade de fundo entre as formas e o pensamento radicaria na forma
primeira em virtude de sua unidade. Ao contrário da psicologia tradicional empirista, para
quem às sensações atômicas corresponderia sentido pela experiência e pela associação,
tratava-se do dinamismo totalizador da imagem, cujos elementos não seriam passíveis de
dissociação para análise ∗; à parte, eles nem mesmo existiriam. Tal unidade originária daria
conta não só das formas e das ideias, mas da própria dimensão moral do sentido:
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(...) toda sorte de seres, objetivos, situações, tem sua fisionomia moral;
nenhuma dessas categorias se apresenta como ideia desencarnada (...). Os
objetos têm por si mesmos, em virtude de sua própria estrutura,
independentemente de toda experiência anterior do sujeito que os
percebe, um caráter próprio, as qualidades do insólito, do estranho, do
assustador, do irritante ou do plácido, do gracioso, do elegante, do áspero,
do mavioso, do repulsivo, do atraente, etc.. 90

Se o bom, o belo e o verdadeiro proviessem da estrutura da forma, é importante
notar que a subjetividade e a intersubjetividade humanas encontrariam sua condição última
de possibilidade na mesma estrutura da forma. As pesquisas da psicologia genética
mostravam como o processo de formação da personalidade individual partia de um
substrato inconsciente emocional e pré-pessoal, isto é, anterior às experiências do indivíduo.
Esse substrato já dotado de sentido manifestava-se na intencionalidade pela qual, mesmo no
bebê, em seus primeiros meses de vida, a percepção já lhe dava totalidades dotadas de
sentido, sentido fisionômico, como a face da mãe e dos familiares, e sempre faces alegres ou
tristes, receptivas ou ameaçadoras:
(...) Expressão é, pois, a tradução fenomenológica, para a criança recémnascida, das primeiras estruturas e formas que ela distingue. Koffka faz
questão de salientar que, ao considerar a afabilidade e o carranquismo
como fenômenos primitivos “não divide ele por isso esses fenômenos em
elementos perceptivos e afetivos”. Não justapõe, não coloca ao lado um do
outro, o sentimento “subjetivo” e a percepção “objetiva”, apenas afirma
que o mundo primitivo como fenômeno implica não só determinações
afetivas como as que costumamos chamar de objetivas. 91

No plano da intersubjetividade, comunicação e alteridade gestariam na comunidade
universal de estrutura e na identidade primordial entre percepção e expressão. A dor que
sentimos, por exemplo, seria percebida pelos outros, através de nossos gestos, contorções
do corpo e dos gritos que deixamos escapar. Essa identidade entre expressão e percepção
não dependeria, no nível mais primário e profundo, de convenções e de associações, e a arte
teria posição proeminente em revelar essa identidade:
Entre outras experiências suscetíveis de revelar essa relação entre uma
forma expressiva e um fenômeno afetivo, a arte se encontra talvez em
primeiro lugar. Entre nós e o outro, o fenômeno artístico apresenta uma
mediação incomparável – o objeto de arte. Ele é dotado precisamente
desse poder fisionômico que tão bem compreendemos, que o animal
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compreende, que a criança compreende, num rosto. A forma permite-nos
comparar os aspectos sensíveis e fisionômicos das coisas e dos seres. Em
arte ela é expressamente o elemento dominador, independente, que obriga
os sujeitos a não irem além dela, a não a atravessarem em busca de
elementos extrínsecos, uma intenção prática, um conceito abstrato, a
satisfação do interesse, etc.. 92

Assim, todas as analogias e associações que a vida em comunidade pudesse juntar às
vivências do indivíduo, seriam adições, certamente a enriquecer a compreensão do outro,
mas não mais que adições à comunidade primitiva de estrutura. Por outro lado, a cognição
humana dependeria de um “poder percepcional mais organizado”. Nesse ponto, que
concerne aos limites e ao destino da cognição humana, a concepção pedrosiana de
modernidade começava a explicitar-se.
Na modernidade, o campo perceptivo teria se tornado acentuadamente
diferenciado, os objetos e o ego se distanciariam, o homem não veria no objeto senão um
instrumento ou meio para fins, dando-se um “desaparecimento progressivo dos caracteres
fisionômicos”. “Entre os objetos e o sujeito não há, no ponto extremo, senão uma relação
vaga e abstrata, puramente conceitual e utilitária. O objeto deixa de aparecer por si mesmo
na sua expressão total.” 93 Pedrosa oferecia, como exemplos de atitude moderna, a figura do
engenheiro diante de seu registro medidor, ou do explorador de madeira diante de um
bosque nativo. Do outro lado, no avesso que estaria a dormitar nesse mesmo homem
moderno, oferecia o exemplo do homem cujo filho é lançado ao mar bravio, ou o amante da
natureza diante do mesmo bosque.
A inversão que vimos delineada nos comentários acima, que faz o pensamento e a
razão derivarem da forma primeira e não a arte do “espírito”, como se aquela fosse uma de
suas fenomenologias, completa-se, junto à crítica da modernidade, ao fazer do sujeito da
filosofia, o ego cogito de Descartes, uma forma derivada e antagônica ao modo
antropologicamente originário de formação da “personalidade”, seja individualmente, seja
coletivamente:
O homem como que não existe ainda, enquanto não obedece a esse
impulso interior invencível que o manda afirmar-se. Esse impulso afirmativo
já aparece, entretanto, nos primeiros movimentos do corpo. É, como
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sabemos, um dos traços específicos da infância. Com a aquisição de
hábitos, ele começa a desaparecer, e, na sociedade mecanizada de hoje, se
esvai sorvido como água em terreno árido. 94

A autonomia subjetiva constituída como certeza de si, era posta em questão, pois se
lhe mostrava uma forma inautêntica, derivada e contraditória da autonomia do homem,
solidária à condição deplorável da humanidade moderna. As tendências modernas à
racionalização e ao esgotamento do poder das imagens, tão festejadas em outras searas,
apareciam-lhe como manifesta irracionalidade e fetichismo:
Essa vontade de afirmação que o adulto perde, tende ele a transferi-la
simbolicamente a entes externos, coletivos, abstratos, ou personalidades
investidas irracionalmente dessa faculdade, com procuração para afirmarse abusivamente, por cima de tudo e de todos, a fim de afirmar por esse
modo indireto e intermediário a personalidade inexistente dos homens da
multidão. Mas mesmo sem esses casos extremos, o impulso afirmativo, tão
violento, tão intransigente na criança, desaparece quando o adulto,
compelido, enquadrado pelos hábitos, assume um papel, uma tarefa
externa, um dever social a cumprir na vida. A vida interior passa a ser
subordinada a finalidades externas. 95

A autêntica autonomia da personalidade, individual ou coletiva, requeria a pura
espontaneidade expressiva, a ausência de finalidade:
A afirmação, sem objetivos, a primeira e a mais irresistível, que vem das
profundezas da natureza humana, é um toque nas cordas da harpa psíquica
para que os espaços circundantes se encham com a ressonância da
personalidade. É um acorde harmonioso que sobe, de onda em onda, até as
alturas secretas da intuição. Por isso mesmo, nada mais oposto à afirmação
pragmática, com objetivo certo e claro, do que essa afirmação gratuita. Não
se pode conceber contradição mais viva e concreta entre a esfera
desinteressada, completa em si mesma, da expressão, e a esfera dos fatos
quantitativos, mensuráveis, utilitários.
Por isso mesmo, somente os acontecimentos que se passam no domínio da
afirmação lúdica, não objetiva, podem ser classificados como movimentos
de exteriorização expressiva; (...). 96

Num campo perceptivo com o ego fortemente unido, como nas formas originárias e
supostamente autênticas de vida em comum, o mundo se tornaria cheio de caracteres
fisionômicos, ainda que certamente minguado daquelas qualidades instrumentais que a
modernidade louva como positivas e válidas. Os homens de nossa civilização não mais
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veriam os objetos, e a eles só se oporiam, como, aliás, denota a etimologia da palavra
objeto. Por isso, o mundo de homens de outras civilizações “mais primitivas” era
considerado mais rico de expressões fisionômicas.

1.04.01 A FORMA-PRIMEIRA E O SABER AUTÔNOMO

Em textos de 1953, quando já havia finalizado a construção de sua teoria estética,
Pedrosa abordou diretamente a natureza da autonomia da arte e do saber científico. Esses
escritos eram As Relações entre a Ciência e Arte e Fundamentos da Arte Abstrata, ambos
reunidos na coletânea Dimensões da Arte publicada em 1964. No primeiro deles, a questão
entre arte e ciência era posta em referência à autonomia que se desenvolvera
independentemente em cada um dos dois campos:
A primeira coisa a salientar quando se aborda este problema é o grau de
autonomia a que chegaram as duas disciplinas [ciência e arte] nos nossos
dias, naturalmente dentro dos limites estabelecidos pelo condicionamento
sócio-econômico-político. Essa autonomia é o traço mais marcante e
original da posição que ocupam no conjunto das atividades sociais. Se para
a ciência a autonomia vem de mais longe, por um processo bem demorado,
para a arte é uma conquista recente, que podemos datar, grosso modo, da
revolução impressionista. 97

Pedrosa reconhecia, então, na matemática a figura modelar da autonomia da ciência
moderna, a qual deixa de lado a certeza da natureza circundante e se põe a construir
conceitos puros a priori. Assim, a física se afasta da realidade dada e certa como aparece aos
sentidos e passa a construir conceitos abstratos puros que acabam revelando-se
formalizações do universo. A natureza, para a ciência moderna, não se revela mais como
algo dado à observação passiva do homem, mas como algo que se revela segundo condições
estabelecidas a priori pelo próprio homem. Que conceitos abstratos coincidam a posteriori
com a experimentação já foi causa de estranheza e especulação, mas o conceito de vida que
vimos aparecer nos escritos sobre Calder posicionava Pedrosa para bem compreender a
natureza da ciência moderna: a identidade entre os processos da mente e os do cosmos.
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No segundo texto que estamos examinando nesta seção, Fundamentos da Arte
Abstrata, Pedrosa particularizava a análise para o campo da arte:
(...) A marcha da arte moderna, desde o impressionismo, e principalmente a
partir de Gauguin, se vem fazendo num sentido cada vez mais afastado da
natureza (a aparências das coisas exteriores), para evoluir num mundo cada
vez mais abstrato; segue ela assim um movimento paralelo ao da ciência
que se move completamente fora do mundo perceptivo. Obtida a sua
autonomia no curso de uma longa história, a arte viva atual é como que
obra de si mesma, do desenvolvimento de seus próprios elementos
constitutivos. 98

A autonomia da arte, analogamente, consistiria, segundo Pedrosa, em desinteresse
pelos objetos da realidade circundante, tal como aparecem na vida cotidiana, desinteresse
pela reprodução da aparência de que as realidades da intuição plástica haviam passado
tempo demais a servir. A arte moderna, arte autônoma, havia lhes dado as costas e passado
a construir com os seus próprios meios autonomizados, segundo a coerência e as leis
próprias a esses meios mesmos. A arte autônoma, assim, procederia analiticamente,
separando os elementos plásticos dos objetos circundantes e por separá-los uns dos outros,
para melhor pesquisar-lhes as possibilidades. Assim, tanto a ciência como a arte autônomas
puseram fora de vigência a certeza do mundo, aquela pela dúvida metódica, esta pelo
desinteresse.
Em suporte a essa sua concepção de uma confluência ou analogia entre os cursos
seguidos, independentemente, pela ciência e pela arte modernas, Pedrosa convocava o
testemunho do grande historiador da arte Heinrich Wölfflin. Nesse autor, destacava tanto o
historicismo que discernia uma correspondência entre “a evolução da forma na história da
arte [que] segue o curso do desenvolvimento histórico”, quanto o poder de arte em criar um
equivalente à concepção geral da natureza e da sociedade de sua época pelas respectivas
“formas de visão”:
(...) Para ele [Wölfflin], as possibilidades óticas determinam em grande
parte a arte de cada ciclo histórico, criando novas virtualidades plásticas,
como se deu na passagem da arte clássica do Renascimento à arte barroca.
“Se a arte arcaica, isolada e balbuciante ainda, conseguiu alcançar um
modo de ver coerente e global, isto se deve a um processo interior, sem
qualquer relação direta com a expressão, tamanha é sua importância para a
imaginação plástica”. “Assim também, observa ainda, se na pintura aparece
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uma nova tendência para a qual a cor e a luz não se apoiam mais
diretamente sobre os objetos, mas, para lá dos objetos, recebem vida
própria (em que a cor atrai a cor e a luz a luz, resultando daí configurações
não objetivas ou abstratas e por isso mesmo grandemente pictóricas), isto
também é o resultado de um desenvolvimento interior que nada teve de
pressuposto”.
Wölfflin estabelece a tese de um desenvolvimento específico da imaginação
plástica. Para ele, a fantasia formal interna desempenharia uma missão
espiritual intimamente ligada ao desenvolvimento total do homem. (...) 99

A questão da autonomia, acrescentemos, é que o seu bônus é inseparável do
correspondente ônus: nem a ciência nem a arte podem mais referir-se e dirigir-se a um
mundo comum; em vez disso, cada uma construiu seu mundo especializado à parte, aspecto
que já inquietava Pedrosa no escrito sobre Käthe Kollwitz, a ausência de um “caráter social e
totalitário da realização artística” 100 ou de uma concepção que desse conta da natureza e da
sociedade, a qual se fizesse acompanhar de uma mitologia própria e de acesso e evidência
universais. Como formalizar esse conceito, contudo, é por si só uma questão muito difícil.
Como já vimos desde o escrito sobre Käthe Kollwitz, o sistema de convicções e
conceitos de Pedrosa manifestava suspeita a respeito da reflexão filosófica, pelo que o autor
buscava apoiar-se nas ontologias regionais das várias ciências. Assim, para a arte, o conceito
filosófico de vida, seja lá onde for que o tenha colhido, encontrou as pesquisas da psicologia
da forma e da psicologia genética. Suas expectativas escatológicas de marcha histórica à
dissolução do ”campo perceptivo demasiado diferenciado” na modernidade ocidental, e das
separações entre arte, ciência, moral e política, bem como entre a arte e a vida em geral,
punham-no a observar pesquisas e desenvolvimentos do saber em seu tempo, nos quais
pudesse distinguir o esperado movimento histórico em maturação.
Assim, Pedrosa via o paralelismo entre autonomia da ciência e da arte como sinal de
que a síntese se anunciava e fazia-se necessária. Desse modo, atento ao que se dava na
filosofia da linguagem, na linguística e na semiótica, segundo formulações de vários e
dissimilares autores, Pedrosa notava que o total afastamento da física da intuição sensível,
como na teoria da relatividade e na mecânica quântica e, acrescentemos, a consequente
dissolução do conceito substancial em favor do conceito funcional, apontava para uma
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mutação da cultura discursiva do signo linguístico e do saber por encadeamento discursivo
de proposições em favor de um pensamento que figurava os conceitos em símbolos de
apreensão direta. Naturalmente, referia esses desenvolvimentos e hipóteses à sua teoria da
forma primeira:
O símbolo não discursivo nos fala sempre por meio de “uma apresentação
integral e simultânea”. (...)
Baseando-se nas concepções intuicionistas dos gestaltianos, a teórica do
simbolismo presentativo [Suzane Langer] nos previne que a racionalidade
desce até o plano rudimentar da organização psico-física da percepção. É aí
– já nesse nível elementar – que aparecem as primeiras manifestações da
inteligência. As estruturas formais organizadas por nossos sentidos vem a
ser a primeira fase do processo de abstração mental, e portanto já são
provavelmente portadoras de uma certa dose de material simbólico. “Os
olhos e os ouvidos fabricam suas próprias abstrações e, por conseguinte,
podem ditar suas formas particulares de concepção. Mas estas formas são
derivadas exatamente do mesmo mundo que as formas inteiramente
diferentes conhecidas da física”. 101

O problema está, contudo, em que o viés teleológico acaba encontrando, de um
modo ou de outro, o que apresentar como confirmação e por ignorar as diferenças mais
originais, pelo menos enquanto a sensibilidade do crítico não fosse acionada. Nossa
vantagem retrospectiva nos permite avaliar o quanto as expectativas de Pedrosa não se
confirmaram. Em vez de uma progressão no curso analítico da arte moderna, tal como ele
então contemplava, a arte contemporânea teve que haver-se com o que a crítica de nosso
tempo 102 compreende como o esgotamento dos gêneros tradicionais, os quais continuavam
a ser a referência de toda pesquisa plástica autonomizada, a qual punha de lado a aparência
das coisas exteriores para melhor pesquisar as possibilidades dos elementos plásticos
quimicamente depurados. Aliás, seus últimos escritos nos anos de 1970, no exílio sob o
regime militar, registrariam não só o esgotamento do curso analítico da arte moderna, como
uma amarga frustração de suas expectativas 103.
Mas, em 1953, as coisas lhe pareciam de outro modo:
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Nos limites precisos definidos por vários ramos da ciência moderna, como a
matemática, a semântica e a psicologia, a arte moderna pode, enfim,
estabelecer com aquela relações extremamente fecundas, que virão
novamente alargar os horizontes do pensamento humano, perigosamente
reduzido pela hegemonia unilateral do pensamento conceitual
intelectualista. Mas o que a ciência e, sobretudo, o advento da arte
moderna nos mostrou é que a era do racionalismo sistemático e exclusivo
já passou. 104

No entanto, o símbolo, que previa vir a substituir o “racionalismo sistemático e
exclusivo”, entenda-se o campo perceptivo demasiado diferenciado e a autoridade e o poder
de que se investia o saber discursivo, por mais que se anunciasse na ciência, não se afirmaria
sem a arte:
A ciência moderna, apesar de suas audácias fulgurantes e suas descobertas,
é incapaz de nos dar uma síntese de suas próprias proposições ou uma nova
concepção do mundo, ou mesmo uma mitologia. Só a arte pode avocar a si
esta tarefa. Mas isto pressupõe uma revisão de nossos hábitos mentais por
demais racionalizados. A arte aqui deverá resistir aos próprios métodos da
ciência e conquistar os espíritos para um novo modo simbólico do
pensamento, seu modo específico. 105

Essa passagem, que poderia parecer um mero fecho retórico, é, de fato, muito
sugestiva, por alguns motivos: pelo lugar que assinala ao símbolo e à arte muito afim à
pesquisa das “concepções espaciais” que Sigfried Giedion desenvolvia nessa mesma época ∗;
mas, sobretudo, pela falta, nas condições da modernidade, e pela esperança de que viesse a
ser recomposta “uma nova concepção de mundo, ou mesmo uma mitologia” ou uma
unidade cultural, ou um mundo comum como vimos chamando. A despeito da reorientação
de pensamento nos primeiros anos de 1940, essa era uma constatação e uma caracterização
da modernidade presente já no texto sobre Käthe Kollwitz, a de que a modernidade carecia
de “uma nova concepção geral do mundo, em que tanto a sociedade como a natureza se
integrem científica e harmoniosamente”, a qual, em 1933, lhe parecia que “só poderá ser
obra do proletariado” 106.
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Apoiava-se, então, nas observações do artista e teórico norte-americano Allen Leepa,
que via o processo da produção artística dar-se em três atos distintos. O primeiro é um ato
de projeção do eu do artista, suas preferências por temas e formas; o segundo é o ato em
que, por si mesma e sem projeção do artista, a tela cresce em complexidade; no terceiro, a
tela se resolve, ou seja, simplifica-se pela via da complexidade. Está claro que esse
esquematismo capta a dialética entre a personalidade do artista e a objetividade estética, ou
a autonomia dos elementos plásticos da obra. Essa objetividade faz da obra uma mediação
na qual se interpõe uma “distância psíquica” que a separa dos interesses do indivíduo
concreto, seja do artista, seja do público.
Se, por outro lado, a obra restringir-se à projeção, elimina-se a distância e vem ao
primeiro plano a personalidade concreta, as idiossincrasias e a biografia do artista. No
extremo oposto, uma obra situada à máxima distância psíquica, torna-se apenas o que é
típico, ou seja, uma generalidade vazia de conteúdo:
É o plano da chamada expressão direta, nele o pintor mescla suas afeições
e sentimentos pessoais, seus desejos e faniquitos mais explícitos, ao ato de
realizar, de modo que a obra resultante é apenas uma projeção afetiva
dele. (...) 108

Essa posição crítica é análoga à que dirigia à estética da Einfühlung, segundo a qual a
projeção de sentimentos que faz da obra uma obra, isto é, a unidade entre expressão e
percepção, seria posterior à forma, e não [seria] a atividade configuradora mesma. Já com o
informalismo, ia-se embora a objetividade estética radicada nas leis da forma. Com a
objetividade ia-se embora a validade e a autonomia da obra de arte moderna, essa que, no
ocaso da autoridade e da evidência da norma estilística, teve que encontrar sua norma e sua
necessidade noutra fonte. Esse passo foi autenticamente análogo à experiência do homem
moderno frente à autonomização das esferas da razão prática, da razão teórica e do juízo
estético, um homem lançado ao “desamparo”, à circulação monetária e à atomização geral
da economia de mercado. A autonomia da obra moderna, como Pedrosa a compreendia
então, era a autonomia dos elementos plásticos:
Assim, os planos em si foram descobertos com deslumbramento, na época
do neoplasticismo, como coroação do cubismo; as linhas de força foram
ressaltadas no quadro, transformado numa espécie de campo magnético;
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os contrastes simultâneos, intensamente explorados; as tensões espaciais,
reveladas em todo seu poder sugestivo; o dinamismo das cores puras,
perscrutado; o tesouro infindável das texturas e infratexturas, cavado até o
fundo; novos materiais [foram] utilizados. 109

Já os pintores informalistas, Pedrosa os via oscilando entre duas espécies de
hedonismo:
Entre um hedonismo estético (gênero Mathieu) e outra espécie de
hedonismo dito de ordem moral, gênero Pollock, Kline. No fundo, trata-se
de um compromisso não estético, mas de ordem moral e utilitária;
hedonismo tomado num sentido de que há um interesse (logo um prazer),
uma consideração prática em jogo; tratar-se-ia, então, de um apelo pessoal
direto, isto é, positivo, quase explícito, sobre os outros. A direção de tal
tendência é francamente num sentido antiestético, ou, pelo menos, antiartístico. (...) fenômeno de ordem geral (...) profundamente característico
de nossa atualidade, é provavelmente reflexo de proclamada crise de
valores da civilização vigente. 110

Os motivos dessa demissão da arte estariam entre o oportunismo e o desencanto em
face do isolamento da arte em seu mundo especializado e apartado, com o poder
comunicativo direto para as amplas massas que os meios modernos de comunicação
mostravam ter, bem como da crescente integração de técnicas de manipulação e controle
que se tornavam essenciais à estabilidade e ao funcionamento das sociedades modernas.
Do ponto de vista dos elementos do novo estilo, Pedrosa ressaltava o tema do
dinamismo universal moderno que se apresentava, no futurismo italiano, como um
“otimismo progressista ingênuo.” No Raionismo soviético, de Larionov e Gontcharova, o
dinamismo espacial, a mobilização universal para a ação, assumia o caráter “não
representativo, revolucionário já e não apenas otimista.” Mas na pintura all over, “numa
curva descendente”, o dinamismo assumia o caráter de “espaço universal, dentro do qual
signos premonitórios estão impregnados de uma visão trágica do mundo”; o que era
otimista e revolucionário, passada uma geração, tornava-se um “gesto não mais social, mas
ao contrário, dissociado, de desespero individualista em Pollock (fig. 18) ou gesto
decantatório em Vedova” 111 (fig. 19).
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Entre Vedova e Pollock, Pedrosa situava os artistas ocidentais de seu tempo,
aquele como que testemunha, este como que ator:
É que – refiro-me aos melhores, aos autênticos – são todos expressão dessa
consciência dilacerada de que nos falava Hegel e que tanto marca os
espíritos de nossa época. Fora dela, qualquer outra atitude é inautêntica,
publicitária, hedonista, e se é jogo é jogo mesmo, ou uma pura aventura
sem compromisso. Esta é precisamente a atitude do Sr. Georges
Mathieu. 112

Essas caracterizações e passagens são suficientes para que compreendamos o
sentido do ceticismo, senão reprimendas mesmo, que Pedrosa reservava às artes
individuais, tributárias, como queria, da tradição artesanal e, sobretudo, agarradas ao
hedonismo, aos prazeres e privilégios de ser artista reconhecido e inserido num mercado de
arte. Veja-se seu juízo explícito sobre o futuro das artes individualistas:
(...) A arte dita moderna terminou, digamos na primeira metade do século a
sua fase criadora-destrutiva, na qual não faltaram as iluminações do gênio.
(...) A síntese das artes será o único corretivo possível ao pessimismo
destruidor das artes individualistas de nossos dias, de impulsos
temperamentais românticos e expressionistas muito em voga.(...) 113

Em resumo, a autonomia conquistada pela arte moderna já havia cumprido seu papel
progressista, ou seja, já havia revelado a espontaneidade e a inevitabilidade da forma, já
havia depurado a forma de todo conteúdo literário e, sobretudo, de toda autoridade com
que a tradição se investia e se impunha. Continuar por esse caminho, que agora lhe parecia
esgotado, recairia no hedonismo ou no desencanto pessimista. Duas direções progressistas,
que ele formulava e apoiava, eram a síntese ou integração das artes com o protagonismo da
arquitetura e do planejamento urbano e territorial, e o neoconcretismo brasileiro de Ligia
Clark e Hélio Oiticica. Em comum entre as duas manifestações, havia o projetar e o conceber
“em termos ambientais”, do planejamento regional à escultura e ao objeto:
(...) A obra em si de um artista não pode mais ser examinada por ela
mesma. (...) mas é dentro do contexto ambiental que todas as artes e
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atividades correlatas podem encontrar o momento crucial de sua
integração, quer dizer, de sua autêntica realização no complexo social. 114

Portanto, onde a arte ocidental de seu tempo lhe exibia demissão ou pessimismo da
“consciência dilacerada”, Pedrosa, com esperança, discernia o que poderia ser um momento
privilegiado de transformação, em que a atividade artística encontrasse a oportunidade de
deixar o espaço restrito e especial das artes e da arquitetura e passasse à formalização do
espaço real e social.
Em retrospecto, é curioso o modo como sua consciência histórica progressista
lançava mão de fenômenos e de produções discursivas dos anos de 1960, que nos parecem
tão datados, e os inseria em sua prospecção (globalização, taxa das mudanças técnicas como
a medida do homem moderno, condicionamento sensorial simultâneo, sistema audiovisual
do cinema e da televisão, fluxo plurissensorial, sociedade ultramoderna, aldeia global,
alienação estética, sociedade de consumo de massa, espessura do presente, paleolítico,
meio ambiente tribal, “naturezas” de 2º e 3º graus). O ensaio Mundo em Crise, Homem em
Crise, Arte em Crise , de 1967, é uma sucessão de anúncios, um tanto bombásticos, de
fenômenos culturais e dos slogans que os acompanhavam, todos eles contrastantes, mas de
modo a compor a narrativa de um advento histórico que desafiava a compreensão baseada
na alta cultura, cuja significação lhe parecia já anacrônica, mas que combinava bem, aliás,
até demais, com suas esperanças na forma-primeira:
Qual é a característica fundamental deste complexo social, dessa ambiência
cultural (e tecnológica) que envolve o homem de nossas cidades e de nosso
tempo? Constata-se antes de tudo um fato cultural da maior importância e
alcance, em suas imensas implicações: a perda progressiva da multissecular
hegemonia da expressão verbal, da escrita, da palavra sobre qualquer outro
meio ou recurso expressional na civilização ocidental, incluindo nesta todos
os países da Europa e as Américas. Uma concepção geral puramente
discursiva numa imagem do mundo, abstrata e discursivamente visual, tem
sido a resultante daquela hegemonia. 115

A atividade prospectiva de Pedrosa apoiava-se em duas ordens de argumentos.
Diante da avalanche de transformações tecnológicas, principalmente nos meios de
comunicação, retomava a tese benjaminiana da Obra de Arte na Era de sua
Reprodutibilidade Técnica. Já a globalização ou a “aldeia global” de McLuhan, conduziam-no
114
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à prospecção de algo que poderíamos chamar de um tribalismo na ultramodernidade, com o
possível retorno à “forma primeira” ou “imagem eidética”, enquanto síntese de todas as
formas de cognição e de atividade e o fim da separação antitética entre o homem comum e
o artista ou sábio, entre arte e ciência e entre a atividade desinteressada e a atividade
finalista. Claro, isso se dava sob o pathos das neovanguardas dos anos de 1960.
As novas técnicas nas comunicações e sua difusão global estariam, segundo Pedrosa,
construindo uma nova imagem de mundo, não mais dominada pelo discursivo-visual. O
“condicionamento sensorial simultâneo”, com o cinema e a televisão, estaria impondo “uma
reestruturação do sujeito receptivo e fatalmente participante pelo discurso não mais escrito,
mas fílmico”. Nos países subdesenvolvidos, o cinema e a televisão atingiam amplas massas,
antes mesmo que a alfabetização. Com Walter Benjamim, afirmava que
(...) Com efeito, mesmo a informação visual se processa, hoje, sobretudo
através de um discurso sensorial no qual o modo tátil, o elemento háptico
tem parte indispensável na decifração da mensagem. Quase já não se pode
ver sem tocar ou sentir. Aí está o cinema para testemunhar. (...) 116

Pedrosa sugeria mesmo, que o “tocar” e o “sentir” propiciariam o retorno das
relações de proximidade banidas pelo cálculo monetário e pela atitude blasée: “(...) Como
observou ainda Fougeyrollas, [dá-se] uma extraordinária ressurgência do instintivo, do
afetivo, do emocional, do imaginário na sociedade ultramoderna” 117. Afinal, forma primeira,
fenomenologicamente originária e já afetiva e moralmente orientada, numa palavra,
fisionômica, não era também o fundo de possibilidade da intersubjetividade? Na “aldeia
global” de McLuhan, Pedrosa via o ressurgimento do “velho meio ambiente tribal” 118 no seio
do mundo altamente tecnológico, aliás, que se tornava possível pelo concurso mesmo da
tecnologia. Esse velho meio tribal seria caracterizado por ...
(...) ser familiar a todos os membros da tribo, os quais, sem ter de se referir
ao mesmo, sem ter talvez consciência clara dele, usavam de todos os
sentidos, em sua plenitude, de manhã à noite, como condição sine qua non
de intercomunicação e sobrevivência. (...) 119
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Essa última passagem é significativa. Pondo de lado considerações sobre a
propriedade ou não de sua caracterização das sociedades tribais, Pedrosa está a sugerir a
unidade, enfim, entre a sociabilidade espontânea e livre e a luta pela sobrevivência, esta
última que tem significado o fulcro de toda atividade finalista humana, a “dominação da
natureza”. Anunciava-se, então, que relações sociais em que o homem não fosse mais
apenas instrumento estavam por florescer em meio à atividade finalista generalizada, a
atividade que faz de tudo e de todos meio para fins.
Teremos oportunidade de observar as decorrências desse ponto, nos capítulos IV e V,
para as formulações pedrosianas sobre o planejamento urbano e territorial enquanto síntese
da atividade desinteressada, a arte, e as atividades técnicas produtivas, ou seja, atividades
finalistas. Teremos oportunidade, também, de flagrar como Pedrosa deslocava a tese
benjaminiana, a qual pretendia liberar e mobilizar energias adormecidas para a luta política.
O deslocamento consistia em que a luta política cedesse seu protagonismo à integração das
artes e da técnica, protagonismo já sem manifestos ou proclamações.
Por um lado, Pedrosa desafiava a primazia do pensamento filosófico e do tipo de
subjetividade que este consagrava, e tomava o partido da arte como construtora e
condutora do espírito humano. Fica claro que esse tipo de disputa pressupõe a autonomia
das esferas do saber mas, se for compreendida como um dever ser prático, encaminha-se no
sentido de que uma absorva e submeta a outra; a autonomia requer, assim nos parece, uma
constante definição de limites recíprocos. Por outro lado, esse deslocamento do
fundamento, do ego cogitans para a forma primeira, ao gosto dos psicólogos, se dava de
modo a manter a perspectiva do que Hannah Arendt chamou de “expectativas escatológicas
da modernidade” ou, simplesmente, o milenarismo construído pelas filosofias da história
modernas.
O retorno à forma primeira, distinto e oposto ao retorno a si mesma da Ideia, a qual
Pedrosa sugeria ser solidária ao campo perceptivo altamente diferenciado da modernidade,
mantinha a expectativa de uma volta a um estado original e, por assim dizer, anterior ao
pecado original, ao “ganharás o pão com o suor de teu rosto”; este seria como que um
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análogo ao segundo advento e ao império de mil anos de paz e felicidade, como na heresia
joaquimita 120.
Trata-se da formulação subjacente à necessidade histórica do comunismo no
marxismo, à reforma social de William Morris, e a outras tantas formulações, de uma
salvação secularizada. Qual a condição para todas essas “salvações”? O desenvolvimento das
forças produtivas sob o capitalismo, ou seja, as forças da ciência, da tecnologia, da indústria
moderna e do trabalho abstrato (trabalho cooperativo, segundo Gropius). No capítulo IV
deste trabalho, veremos, com Pedrosa, como a técnica moderna poderia ser capaz de tornar
possível todas as utopias, de convertê-las em problemas de planejamento urbano e
territorial. Aqui a formulação pedrosiana já não é marxista, mas, sem embargo da diferença
que consiste em ter eliminado a negatividade revolucionária, mantém-se no terreno comum
que é, nos parece, o milenarismo.
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2
A ARQUITETURA COMO ARTE
AUTÔNOMA
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2.01 CRÍTICA DA CRÍTICA, AUTONOMIA E INTEGRAÇÃO

Em meados do séc. XX, Pedrosa já era um crítico influente no país. Sua paixão
política progressista e de esquerda, e sua atividade na política das artes, com juízos próprios
sobre o destino da arte moderna e sobre o destino do Brasil, da modernização e autonomia
nacionais, bem como sua projeção internacional, como que fariam dele um participante
destacado no debate crítico da Arquitetura Moderna Brasileira. Seu début nesse campo
aconteceu no início dos anos de 1950 com os textos Espaço e Arquitetura 1, de 1952, e A
Arquitetura Moderna no Brasil, de 1953 2 .
Como crítico de arte, presidente da Associação Internacional de Críticos de Arte já em
fins dos anos de 1940 (1948), Pedrosa deveria ser muito solicitado para falar sobre a AMB e
explicá-la para o público internacional, para quem o desenvolvimento da arquitetura
moderna no Brasil – que o mundo primeiro conheceu com Brazil Builds 3 – era motivo de
surpresa e desconcerto e, às vezes, de reprovação pura e simples. O interesse do público
internacional para com a AMB desde Brazil Builds foi tal, que periódicos como L’Architecture
D’Aujourd’oui abriram espaço de mostra e manifestação para Niemeyer em 1947 ∗, assim
como para Pedrosa em 1953 ¤.
De modo geral, os textos de Pedrosa sobre Arquitetura distribuem-se entre 1952,
“Espaço e Arquitetura” 4, até 1967 com “À Espera da hora Plástica” 5. A maior frequência
deles se dá entre 1957 e 1960, os anos da construção de Brasília, que, aliás, desempenha
papel central nesses escritos e em sua atividade pública nesse período. Aqueles textos que
abordam o tema da autonomia no campo da arquitetura, apesar de carecerem de
apresentar uma proposição desenvolvida, representam a nosso ver o que de mais
1
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importante se produziu sobre o tema no Brasil. Embora tivessem sido redigidos em vista de
ações políticas, a saber, promover a construção de Brasília e avalizar, expandir e renovar
uma perspectiva histórica que tivera início com Lúcio Costa, pela qual a Arquitetura
Brasileira passou a representar para o imaginário sociopolítico a união possível entre o
passado colonial, o povo mestiço e a modernidade técnica-industrial, ou seja, o
desenvolvimento.
A compreensão pedrosiana da autonomia da obra arquitetônica procedia ou, pelo
menos, tinha a ver com sua teoria estética geral, sua doutrina da forma primeira fisionômica,
e com sua compreensão determinada da modernidade, segundo a qual tanto a ciência
moderna já havia preparado as condições para a abolição da pena do trabalho, quanto a arte
moderna já havia trazido à consciência a forma primeira como atividade constitutiva da arte
como também de todas as formas do saber.
Sendo assim, estariam dadas as condições para que a identidade de fundo entre a
consciência e as leis do cosmos se realizasse como dissolução de todos os conflitos e
contradições próprias ao estado demasiado diferenciado do campo perceptivo que a história
nos legara e que se prolongara e aprofundara na modernidade até então. Tudo o que nos
separava do “tribalismo moderno” eram os preconceitos a serem ultrapassados e postos de
lado.
Não é difícil compreender quão afim com essa compreensão era a proposição da
síntese e integração das artes com que viria a promover a construção de Brasília e o papel
progressista da AMB; basta lembrar o tema com que organizou o I Congresso Internacional
Extraordinário de Críticos de Arte ∗, A Cidade Nova, Síntese das Artes, em 1959, e título de
uma de suas intervenções no evento 6. No contexto dessa compreensão ∗, contudo, o autor
registrava uma mudança de tonalidade da crítica e da historiografia da arquitetura em
relação aos primeiros tempos do movimento moderno, que estava ocorrendo nas décadas
de 40 e 50, que consistia na compreensão da obra arquitetônica como obra de arte
∗
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autônoma: ”(...) pode-se dizer que a entrada na fase da arquitetura-obra-de-arte é
relativamente recente.(...)” 7.
Pedrosa compreendia que a formação da arquitetura moderna tinha, entre tantos
aspectos, um caráter reativo às estéticas dos estilos históricos e do ecletismo que haviam
dominado todo o século XIX. Sobre essas últimas, sem embargo das boas obras que foram
produzidas sob elas, persistia o entendimento de que haviam operado a autonomização dos
estilos e ornamentos disponibilizados para uso indiscriminado, algo cujo inteiro significado,
contudo, talvez não estivesse satisfatoriamente compreendido.
Assim, a Arquitetura Moderna surgira contra aquele estado de coisas em que se
tornara premente “(...) se ater ao estritamente funcional, com abandono radical de toda
preocupação estética ou plástica,” entregando-se os arquitetos a uma “terrível dieta
funcional, logo seguida da descoberta dos materiais da indústria moderna e de sua
exploração intensiva(...)” 8. Sabemos que isto é uma apreensão parcial do processo de
formação da Arquitetura Moderna, mas não deixa de captar algo da maior importância,
tanto que as consequências desse aspecto reativo para a linguagem com que falar e
comentar obras arquitetônicas modernas eram um tanto complicadas, de uma complicação
difícil de desfazer:
(...) desse período de jejum, de prosaísmo deliberado, nos ficou uma crítica
de arquitetura inibida, complexada, com um medo dos diabos de escapulir,
de entregar-se, enternecida ou apaixonada, vigorosa ou complacente, à sua
tarefa específica, que é a apreciação estética. Para um crítico arquitetura é
arte, e não construção civil.(...)” 9.

Mas o caminho que Pedrosa tomava para reaproximar discursivamente a arquitetura
moderna e a sua apreciação estética viria a mostrar-se pleno de dificuldades e soluções
complicadas. Citava Geofffrey Scott e sua fórmula da arquitetura obra de arte autônoma,
como “arquitetura simples e imediatamente percebida” 10. Esse autor, na obra The
Architecture of Humanism 11 de 1914, combinava duas direções diferentes da autonomia da
7
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obra arquitetônica. Na introdução àquela obra, Scott não só conferia autonomia à dimensão
estética da obra arquitetônica, como a qualificava em suas possíveis relações com a
destinação sempre utilitária e interessada da obra arquitetônica.
No universo das condições a que a obra arquitetônica deveria satisfazer, o teórico
britânico distinguia três condições fundamentais da arquitetura – as finalidades utilitárias,
sua moralidade bem como a dos meios, e a ciência e a tecnologia envolvidas na construção –
que lhe garantem condições de estabilidade, durabilidade e funcionamento adequado, e,
finalmente, uma “emoção desinteressada” com o que designava a dimensão estética
autônoma.
Scott caracterizava as três condições como três modos de criticismo e três províncias
do pensamento, nas quais podemos ver derivações da tríade albertiana – commoditas,
necessitas, voluptas – assim como das três críticas de Kant: a crítica da razão prática pura, a
crítica da razão teórica pura e a crítica do juízo estético ou de gosto. Scott atribuía o estado
da crítica oitocentista a que não se fizesse a devida separação das três condições para efeito
da análise, do que decorria não reconhecer-lhes a recíproca autonomia. Dessas
considerações, duas consequências se seguiam.
Em primeiro lugar, Scott afirmava não ser possível à obra arquitetônica satisfazer às
três condições com a mesma ênfase e no mesmo grau 12, o que Pedrosa parecia não notar.
Em segundo, o teórico britânico diagnosticava que a crítica oitocentista escolhia ora uma,
ora outra dentre aquelas condições como prioritária em relação às outras duas e
determinante das obras, o que dava origem às “falácias” da crítica oitocentista, esse que era
o argumento que desenvolveu no decorrer da obra.
Outro dos argumentos-chave do autor britânico era de que as falácias da crítica
radicavam numa situação que se impusera com a modernidade, ou seja, que a modernidade
técnico-científica e econômica deslegitimara a tradição, a qual havia sucumbido pelo peso de
não dispor de uma teoria adequada. Essa última, que o autor pretendia construir, ele a
desenvolvia a partir da teoria da Einfühlung, identificando a projeção psicofísica do homem
por sobre a realidade circundante com a linguagem clássica da Antiguidade e do
Renascimento. Tudo se passava como se a tradição clássica fosse a Einfühlung inconsciente,
12
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por assim dizer, cabendo, então, que se a tornasse consciente e que dela se compenetrasse
a opinião pública, para que novo florescimento da arte arquitetônica tivesse lugar ∗.
As duas linhas de argumentação – a que apresentava na introdução, da autonomia
das esferas do saber e das atividades que a obra arquitetônica envolve, e a identificação da
tradição com a Einfühlung – eram de alcance e qualidade desiguais.
Não obstante o chamamento de Pedrosa para uma crítica da arquitetura como crítica
de arte, o exercício da apreciação estética das obras arquitetônicas foi um tanto comedido
em seus escritos, emergindo em comentários sobre o plano piloto de Lúcio Costa, acerca da
monumentalidade em arquitetura, sobre a concepção dos palácios de Brasília por Oscar
Niemeyer, sobre a obra de Burle Marx e as questões do paisagismo, bem como na forma de
uma prospecção de tendências na arquitetura moderna brasileira que se fazia em seu
tempo.
Interessantes, ainda que breves, como são essas passagens, elas surgiram, não em
estudos sistemáticos, mas em opúsculos, dedicados num primeiro momento, a elucidar para
a crítica a surpreendente aparição e desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil ou a
promover a construção de Brasília, de modo que o conteúdo polêmico de sustentar que a
obra arquitetônica fosse objeto para a consideração da crítica de arte terminou um tanto
quanto abafado. Pedrosa como que pagava o preço que pesava sobre a consideração da
obra arquitetônica como obra de arte autônoma, avaliando perfeitamente quanta
resistência a arquitetura moderna havia encontrado no gosto conservador, ao introduzir
novos materiais e nova concepção espacial:

Fez-se, por isso mesmo, necessário, para que a nova arquitetura fosse
introduzida e aceita na sociedade, uma tática de tateio e prudência. As
inéditas concepções de habitação que iam culminar, pelo simbolismo da
expressão, na famosa “máquina de viver” de Le Corbusier, tiveram de ser
envolvidos em todo um envelope por excelência antilírico, ou
esteticamente neutro, protegido por uma couraça de ideias “Sérias”,
“Burguesas”, isto é, prosaicas e objetivas, práticas, técnicas, sociais,
científicas, facilmente digeríveis pelos clientes ricos ou governos
∗
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“discricionários” ou “progressistas”. Sem tais precauções, o novo padrão de
construir arquitetonicamente, isto é, como obra de arte, custaria muito
mais a ser aceito. 13

Seja como for, esclarecia que “tal método crítico não quer dizer (...) que só importe a
solução plástica” ou que se desdenhem a ”técnica estrutural” e os demais “impulsos que a
motivaram (...) de modo algum: como pode haver arquitetura, como pode haver edificação
sem obediência estrita, severa, às técnicas estruturais?” 14. Nesse ponto, em que o método
da crítica de arte tinha que haver-se entre possibilidades de harmonia e de conflito, Pedrosa
optava por uma harmonia das esferas do saber determinada a priori como uma necessidade
do desenvolvimento histórico.
Assim, a realização da tese da “integração” defendida por ele, requeria a emergência
de finalidades exteriores práticas coletivas, para que uma integração entre aqueles valores
ou modos do conhecimento humano pudesse acontecer, integração que julgava ser um
anseio, fosse consciente ou inconsciente, da humanidade em seu tempo. A propósito da
construção de Brasília, não apresentaria a construção da nova capital como “síntese (que se
anunciava) do político e do social com o estético profissional” 15? Assim, a integração,
passava por uma incidência concomitante das três condições da arquitetura, contra cuja
possibilidade Scott objetava, bem como por uma identificação completa das finalidades
exteriores com a finalidade interna da obra. A integração, assim compreendida, passava a
ser a finalidade imanente da história da arquitetura:

(...) É ideal raramente alcançado na arquitetura o de casar a planta e a
construção como a luva e a mão. O espaço, alma da grande arte, é quase
sempre tratado improvisadamente. 16 (...) Para prazer dos sentidos e do
espírito, as funções devem aparecer visíveis nas estruturas internas.
Estrutura e função integram-se numa relação de tal modo estreita que
deveria tornar difícil, como toda operação analítica, separá-las

13
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mentalmente. Alcançar essa relação perfeita [integração] é o móvel de
evolução arquitetônica através das idades.(...) 17.

O problema que permanecia sem solução ou escamoteado, mais uma vez, era que
Pedrosa, desse modo, passava por alto, sem discussão, a afirmação de Scott de que a
satisfação das três condições no mesmo nível e com a mesma ênfase seria uma quimera 18.
Pedrosa parece ter ignorado a advertência bem fundada de Scott de que uma unidade ou
uma equanimidade entre as três condições da arquitetura seria um objetivo irrealista, pois
que esta, se levada em conta, teria tornado sua proposição da integração ou síntese das
artes algo demasiado duvidoso, chegando a comprometer o quadro de suas expectativas
escatológicas. Seus escritos e sua intervenção pública no período da construção de Brasília
não iam, mesmo, em sentido oposto, ou seja, projetar sobre Brasília a utopia da Cidade
Nova? Como situar esse passo de Pedrosa?
Ainda a propósito do que a fórmula de Scott para a dimensão estética da obra
arquitetônica, “a arquitetura simples e imediatamente percebida”, pudesse significar para a
crítica, Pedrosa mencionava no Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte,
em 1959, o historiador David Winfield 19, a quem atribuía ter conduzido uma “busca do
efeito visual da obra sobre o observador” ou “um método de classificação das formas
segundo os seus efeitos” 20∗.
Na empresa de aproximar a arquitetura moderna e a crítica de arte, Pedrosa dava-se
conta de que fazia falta uma linguagem adequada para esse fim, por isso endossava as
caracterizações de Winfield quanto a perigos inerentes ao estado desarticulado da crítica, ou
seja, “(...) o subjetivismo, ou as inevitáveis limitações no poder de apreciação de um só
indivíduo, em face da multiplicidade de estilos e maneiras e a divagação teórica estético-
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-filosófica geralmente estéril e vazia(...)” 21. Os ganhos que esperava, contudo, seriam os de
que a crítica se livraria da massa de pormenores técnicos irrelevantes para a compreensão
da obra, bem como das “implicações sociais intermináveis que se acumulam em torno de um
edifício, e acabam por impedir que se considere a obra em si mesma e nos seus valores
históricos, ou melhor, permanentes” e poderia, então, dedicar-se ao “arranjo formal de
todas as suas partes e a integração em equilíbrio de suas forças e inclinações
contrastantes” 22.
A perplexidade que o texto de Winfield suscita se deve à solução que propõe à falta ou
à inadequação da linguagem associada à abordagem estética da obra arquitetônica.
Propunha o autor britânico que a crítica se concentrasse nos efeitos das obras e apresentava
uma tipificação dos efeitos, ignorando as preocupações históricas, sociais, religiosas e
políticas, e que se caracterizassem os meios expressivos das artes espaciais como “massa,
espaço, linha e cor”. Mas, seria possível, ou pelo menos profícuo, restringir a apreciação de
obras de arte a uma relação de causa\meio e efeito psicológico? E qual seria, então, a
particularidade expressiva da arquitetura para apreciação estética, sobre a qual insistia
Scott?
Talvez estejamos, aqui, a testemunhar incongruências entre os métodos ecléticos
desses autores. Winfield argumentava que a arquitetura era uma modalidade de arte
abstrata tanto quanto a escultura e a pintura abstratas. Haveria, então, maior parentesco de
efeito entre obras arquitetônicas de Le Corbusier e pinturas de Mondrian ou esculturas de
Gabo, do que entre uma pintura representacional e uma pintura abstrata. Em outras
palavras, a comunidade dos meios seria menos determinante do que a comunidade de
efeito. Mas dentre os argumentos de Winfield o que, presumivelmente, teria mais forte
apelo a Pedrosa e seu engajamento no projeto de síntese ou integração das artes, era de
que a comunidade de efeito entre arquitetura, pintura e escultura seria amplamente
confirmada pelo fato ‘empírico’ de que, na maior parte da história, as três modalidades
eram concebidas conjuntamente em obras integradas e completas.
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Winfield punha-se, então, a determinar o que pudesse haver em comum nos grandes
estilos arquitetônicos pela
(...) classificação das formas de acordo com os efeitos, o que requer, em
outras palavras, que se ignorem os detalhes estilísticos e que se concentre
no efeito de conjunto que o arranjo das formas, nos grandes edifícios dos
mais diversos estilos, possa ter sobre o observador. Esses efeitos comuns,
ainda que passíveis de se manifestarem em outros meios, tornam-se mais
óbvios quando assumem a forma de massas estáticas ou quando passam a
impressão de movimento. (...) Há quatro categorias de efeitos simples e
ainda outros que se atingem pelo uso combinado num mesmo edifício. 23

Tais categorias seriam o repouso, o movimento dirigido,o movimento livre e o
movimento dinâmico. O que Winfield obtinha, então, deixava um tanto a desejar, como
reunir pirâmides egípcias e arranha-céus modernos como massas estáticas ou em repouso
ou, ainda, encontrar o movimento dinâmico na catedral romanesca de Bamberg e na Igreja
do mosteiro barroco tardio, ou rococó, de Vierzenheiligen.
Suspeitamos que os resultados acanhados provenham da busca da objetividade
estética no efeito para a percepção visual. Será mesmo possível, para não dizer profícuo, pôr
de lado os estilos ornamentais, o sistemas construtivos, as particularidades dos tipos
edilícios e os materiais construtivos, na apreciação estética da obra arquitetônica? Nesse
ponto a posição de Theodor Adorno ∗ sobre a substância histórica dos meios ou “materiais”
da arte, nos parece mais interessante e em linha com as observações de G.Scott sobre
autonomia das esferas da crítica, bem como com seu postulado da particularidade
expressiva da arquitetura. Ainda que esse último observasse que a crítica deveria separá-las
e provisoriamente isolar o estético, é impossível compreender o estético separado da
construção, do material, do tipo edifício e do estilo ornamental; antes, dever-se-ia indagar
que sentido estético o arquiteto descobriu nos materiais, nas técnicas e nas circunstâncias
da utilidade. O sistema de valores, a religião e a metafísica da época da obra tampouco
deixam de adquirir uma significação estética, caso contrário teríamos que aplaudir o
agrupamento de pirâmides egípcias e arranha-céus modernos, tal como fazia Winfield.
O que se deve fazer, assim nos parece, é separar as esferas do saber provisoriamente,
e, então, considerar a totalidade da obra do ponto de vista da apreciação estética. Afinal,
23
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Geoffrey Scott não indagava sobre uma experiência estética específica a que só a
arquitetura, não obstante as dificuldades advindas dos demais condicionantes, pudesse dar
expressão?

2.02 A QUESTÃO FILOSÓFICA DA AUTONOMIA

Após termos situado preliminarmente o desenvolvimento e as dificuldades que a
questão da obra arquitetônica como obra de arte autônoma apresentou nos escritos
pedrosianos, convém fazer indagações de caráter mais geral. A questão da autonomia do
saber apresenta-se não apenas no campo das artes como no das ciências e do pensamento
em geral. Ela consiste em que a atividade do saber encontre em si mesma sua própria
necessidade e legalidade, isto porque sua norma já não é dada, como acontecia nas
condições em que vigia o estilo, cada estilo em sua época, todas elas anteriores à
modernidade.
A obra de arte autônoma já há muito se tornou a divisa da arte moderna, com
acepções nem sempre unânimes, quando não equívocas. No campo da arquitetura, aliás, as
controvérsias não são poucas. Não obstante, há uma obra que trouxe a questão pela
primeira vez ao centro das elaborações historiográficas e críticas, e a ela podemos voltar
para flagrar aspectos fundamentais. Trata-se de De Ledoux a Le Corbusier: gênese e
desenvolvimento da arquitetura autônoma 24, obra do historiador Emil Kaufmann, publicada
originalmente em 1933, com várias edições e traduções desde então.
Alguns aspectos problemáticos dessa obra são já bem conhecidos através de seus
comentadores, principalmente Meyer Shapiro 25 e Hubert Damisch 26, e consistem em que
tenha sido concebida como uma operação historiográfica interessada e lá com seu
repertório de anacronismos, além de forte viés ideológico. Tratava-se de erigir Claude
Nicolas Ledoux (1736, 1806) como ponto de ruptura e de inflexão entre a suposta
“arquitetura heterônoma”, que teria marcado toda a tradição, e a “arquitetura autônoma”
24
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que, após esse grande revolucionário, conviveria com o velho paradigma e o combateria
durante todo o século XIX até sua vitória e eclosão completa e definitiva com o Movimento
Moderno nas primeiras décadas do séc. XX.
Ledoux foi um brilhante arquiteto a trabalhar em fins do séc.XVIII dentro da tradição
do Renascimento; quem tiver dúvida, basta olhar brevemente seus projetos para certificar-se de que nunca rompeu com o cânon clássico, ainda que postulasse a necessidade de que
os arquitetos se afastassem da tradição e criassem uma arquitetura totalmente nova, capaz
de haver-se com as novas necessidades do tempo e, sobretudo, com a nova sociabilidade
que fermentava nas décadas ao redor da Revolução Francesa, pelo menos até onde o
arquiteto compreendia.
As análises de Kaufmann, mostraram como Ledoux, não obstante, desenvolveu
certos preceitos neoclássicos a ponto de fazer surgirem superfícies lisas não cobertas de
ornamentos, romper com a unidade dos extensos conjuntos barrocos, articulados por
complexa

modulação,

e

passar

a

individualizar

volumes

prismáticos

simples

correspondentes, cada um, às distintas funções, um prenúncio, talvez, do sistema de
pavilhões que viria a predominar com o Movimento Moderno. Ainda segundo o mesmo
autor, em alguns de seus projetos, Ledoux chegou a propor volumes assimilados a sólidos
geométricos elementares, como a esfera, o cubo e o cilindro, às vezes, em contradição
flagrante com a estática e com os materiais disponíveis em seu tempo, o que certamente
contribuiu para que fosse compreendido como um revolucionário.
Mas em que consistia a arquitetura autônoma, cuja invenção Kaufmann reivindicava
para Ledoux? A partir de referências escritas de Ledoux ao pensador Jean Jacques Rousseau,
Kaufmann construía, no que foi muito criticado 27, certa correspondência entre sua
compreensão da obra do arquiteto e a concepção de autonomia do filósofo prussiano
Emmanuel Kant (1724, 1804), contemporâneo do arquiteto, mas que, até onde se pode
argumentar historiograficamente, ele jamais conheceu; Ledoux conheceu, sim, Rousseau, o
qual, por sua vez, foi muito influente sobre Kant, no plano filosófico. Não obstante, há uma
noção de autonomia em Rousseau, presente em suas doutrinas do “estado natural do
homem” e do “contrato social”, ou seja, autonomia como liberdade política ou obediência a
27
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fins públicos. O “contrato social” seria a forma de constituição da política e do direito
político que restituiria às sociedades modernas as virtudes perdidas da liberdade e da
igualdade naturais dos homens, ou seja, a condição autônoma originária e natural do
homem agora dirigidas à realização do bem comum.
A narrativa da arquitetura autônoma, como Kaufmann a compreendia, associava-se
à modernidade e ao ocaso da norma do estilo e dos preceitos da tradição, e teria atingido
pleno desenvolvimento no período que se seguira a 1900, e seu ápice localizava-se na obra
de Le Corbusier, na qual, bem como na de Ledoux, “se percebe uma íntima união entre arte
e vida” 28, na qual ,“independente das novas exigências da nova realidade, detecta-se (...) um
renovado idealismo (...) baseado em um modo de compreender a moralidade e o direito
completamente transformado [no qual] nos parece que consiste a verdadeira e última razão
da renovação arquitetônica.” 29 Tratar-se-ia, então, de algo de alcance muito maior que a
“grande vitória das linhas retas” e que o retorno “da grande arquitetura aos elementos
básicos que são a esfera, o prisma e o cilindro.” 30
O que Kaufmann julgava ser a arquitetura autônoma correspondia, como apontava
Damisch, à autonomia moral da arquitetura :
Em matéria de arquitetura, a reivindicação de autonomia tem, pois, em
primeiro lugar, uma conotação moral.(...) O rigor e a pureza a que aspirava
o movimento moderno era o da lei moral.(...) Se, com efeito, há que se
pensar Ledoux com Rousseau, senão com Kant, é na medida em que essa
outra aproximação permite compreender como a rejeição das regras
transmitidas pela tradição poderia ir nele de par com a afirmação de uma
legalidade própria, pelo contrário imperativa e incondicionada. (...) 31.

O “renovado idealismo” de que falava Kaufmann era do tipo que repelia a satisfação
das finalidades limitadas, quer quanto ao número de indivíduos, quer quanto à natureza
plural das finalidades humanas, e exigia uma satisfação mais alta, infinita mesmo, uma
totalidade objetiva conformada à verdade e à lei moral ou, pelo menos, o mais próximo
disso e em processo de ir se completando. Em retrospecto, contudo, já não vivemos no
otimismo de quem pensava que o progresso comandava a história pelas costas dos homens,
28
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nem acalentamos mais esperanças de que a totalidade histórica possa ser conformada pela
ação humana. Mas, o fato é que, em face daqueles prospectos, a satisfação finita e limitada
que se esperava da dimensão estética empalidecia, tornava-se um valor rebaixado. A arte,
ou a dimensão estética, vivia, talvez, sua morte moral:

A satisfação que nela procuram e encontram outros povos não no-la
oferece, a nós, a arte. Nossos interesses e exigências deslocaram-se na
esfera da representação, e para os satisfazer é preciso recorrer à reflexão,
aos pensamentos, às abstrações, a representações abstratas e gerais. Por
isso a arte já não ocupa o lugar de outrora no que há de verdadeiramente
vivo na vida (...). Em todos os aspectos referentes ao seu supremo destino,
a arte é para nós coisa do passado. (...). 32

A bem da verdade, a arquitetura autônoma de Kaufmann era mais ambígua do que
se pretendesse uma morte da arte. Em vez disso, cingia-se a posições de uma arquitetura
cuja dimensão estética tivesse como conteúdo a própria finalidade exterior à obra e, como
formas, as da construção e da geometria elementar, conformes com a intuição matemática,
a priori,em Ledoux. Le Corbusier, por seu turno, insistia, em seus escritos 33 na homologia
entre as formas da geometria elementar e a conformidade à técnica moderna. Assim, a
autonomia como que ficava escamoteada pela suposta convergência e pelo desejado
encontro entre as finalidades internas e externas da obra arquitetônica.
Contudo, desde 1933, o desenvolvimento da arquitetura moderna, aqui incluídas
todas as dissidências e o próprio pós-moderno, revelam uma multiplicidade de direções de
desenvolvimento e uma criatividade as mais variadas, que dificilmente cabem naquela
convergência suposta ou desejada. Mais do que convergência e encontro das finalidades de
ordem diversa, o que o movimento moderno supunha era uma marcha civilizatória para a
racionalização social, a qual, já teve seu conteúdo desvelado pela crítica da ideologia, de um
Tafuri, por exemplo.
O ponto, contudo, é que aqueles projetos históricos da racionalização da sociedade
ou de sua total reconstrução, tão centrais às várias concepções de arquitetura moderna, já
foram amplamente testados e não gozam mais do crédito de outrora, quando pareciam
prometer a salvação secularizada, tal como esta comparece de modo explícito nas Teses
32
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sobre Filosofia da História de Walter Benjamin 34. Resta investigar como o projeto de síntese
ou integração das artes com que Pedrosa saudou a construção de Brasília 35 se portava para
com as expectativas modernas de racionalização social, as quais são inseparáveis de certas
visadas histórico-filosóficas, as quais decidem do caráter que o conceito de autonomia da
arquitetura adquire.
Uma das filosofias da história que concebia a racionalização social como fim
imanente da época moderna foi a de Hegel que, como já antecipamos acima, pela citação de
um famoso parágrafo de sua Estética 36, a despeito de conceber formalmente a autonomia
das esferas do saber, compreendia a história de modo a que o espírito das várias épocas
comportasse relações de subordinação necessárias entre as finalidades humanas ou os assim
chamados interesses superiores da razão.
A advertência feita por Deleuze 37, de que o fim último da história não poderia ser
representado ao modo de fins de uma razão individual, parece insinuar que olhemos para
Hegel. Esse pensador, que teria feito da História o centro de seu sistema metafísico 38,
postulava que a razão fosse a substância, ou seja, o que subjaz e permanece em todas as
transformações do que chamamos história universal 39; em outras palavras, o real seria
racional, o que nos faz suspeitar, com espanto, que tudo o que fosse racional pudesse ser
ou vir a ser real. A razão ou o Espírito viveria e existiria através da história, sendo um
processo contínuo de experiências e realizações que não estaria sujeito às descontinuidades
devidas à mortalidade dos homens e ao surgimento e ao colapso de civilizações; em outras
palavras, o Espírito teria a continuidade de experiências que associamos a uma vida
individual, ainda que sempre ultrapassando-as.
Em sua obra fundamental, a Fenomenologia do Espírito 40, Hegel construiu um
engenhosíssimo entrelaçamento entre a experiência, ou formação de um indivíduo burguês
radical ou progressista, com o desenrolar objetivo do Espírito na história. A razão como
34
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substância da história, moldada segundo o conceito de organismo, fazia com que a
ontogenia e a filogenia seguissem a mesma série de figuras necessárias de seu
desenvolvimento. Assim, as inquietações e a propensão à ação de uma subjetividade
burguesa radical com a não harmonia entre felicidade e virtude, e entre liberdade e
necessidade, estariam inscritas no vir a ser do Espírito na época moderna na figura da
célebre “consciência dilacerada”. O andamento ou o processo do vir a ser da história
universal seria a dialética, que põe o Eu absoluto como totalidade da realidade, o qual se
separa de si mesmo, faz de si e de seu conhecimento o seu objeto, a cada vez que a
experiência ultrapasse seu conhecimento. Este separar-se de si mesmo seria seguido de um
retorno a si mesmo, pelo qual suprassumiria seu conhecimento anterior num conhecimento
ampliado e nova identidade com a experiência.
Tal processo do Espírito universal, como que espelhado numaa experiência contínua
individual, se repetiria até que o Espírito não mais precisasse se separar de si mesmo ao
atingir, finalmente, um “saber absoluto”, o qual seria consistente com a realização da
liberdade no Estado constitucional moderno. No plano ético-político – o plano da liberdade –
o homem, ao separar-se da animalidade, dividir-se-ia nas figuras do senhor livre e do
escravo. Através de um processo de espelhamento e permuta de condições, a liberdade
imperfeita do senhor e a servidão operante do escravo desenhariam as figuras históricas
sucessivas da liberdade, a concluir-se, na modernidade, no mútuo suprassumir-se das duas
figuras e no fim da história.
Aquele saber último, contudo, apresentaria de modo desenvolvido, concreto ou bem
determinado, aquilo que já se manifestara de modo inarticulado e abstrato no primeiro
suspiro humano, no primeiro pronunciar da palavra “eu”, o que consiste numa forma
circular do conceito a suprassumir a ordem tradicional da formação dos conceitos, a qual
parte da concretude dos casos e chega, por abstração, ao conceito. Assim, desenhava-se
uma figura peculiar do tempo circular, na qual o último termo apresentaria na concretude o
que o primeiro apresentava de modo abstrato ou grosseiro.
A modernidade seria, ainda que incompleta na época do filósofo, a era histórica em
que o Espírito e as leis imanentes de seu progresso atingiriam a consciência de si. Essa
época, compreendida como cristã e protestante, já não admitiria representações do Espírito
que não fossem abstratas e de uma universalidade concreta, ou seja, cujas representações
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se davam no meio mesmo próprio ao Espírito; nessa época, a alma dos homens tornar-se-ia
fria para as imagens e mostraria preferência por normas universais de intercurso. O espírito
da época, através da “consciência dilacerada”, viveria a contradição entre a vontade e a
efetividade, pelo que se tornaria sua finalidade realizar uma racionalização do mundo e
suprassumir a contradição numa liberdade e numa universalidade realizadas. ∗
Se levarmos em conta o que verificamos no capítulo anterior, sobre como Pedrosa
compreendia e relacionava “vida” e “forma primeira”, nada poderia estar-lhe tão às
antípodas como a razão enquanto substância do devir histórico, significando, para o crítico,
nada menos que uma expressão do logocentrismo europeu.

A forma primeira, pelo

contrário, oferecia um ponto de vista mais universal e inclusivo, aberto a todas as culturas e
a todos os povos e ao reconhecimento das produções de crianças e doentes mentais como
provenientes das mesmas estruturas de que vieram a arte ocidental e o pensamento
filosófico. O que inquieta um leitor minimamente distanciado é não saber quão grande é o
tributo pago por um sistema de ideias e valores àquele outro sistema a que pretende ter
impresso uma diametral inversão e a cujos percalços pretendia evitar.
No entanto, há uma concepção da arquitetura autônoma que compareceu nos
escritos de Pedrosa e que, segundo compreendemos, apresenta uma concepção oposta à de
Kaufmann. Trata-se de Geoffrey Scott e sua advertência

de que as três condições

fundamentais a que a arquitetura deve satisfazer não comportariam jamais uma satisfação
equânime. Assim, a moralidade dos fins e dos meios da atividade de construir, a verdade do
saber que incide sobre a construção, tanto no que toca às tecnologias que lhe conferem
estabilidade e durabilidade, quanto àquelas que lhe garantem o funcionamento adequado e
a habitabilidade em condições de conforto, bem como a “emoção desinteressada” ou sua
dimensão estética, não poderiam ser satisfeitas de modo homogêneo, sendo que cada obra
∗
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ou arquiteto – ou crítico - tenderia a privilegiar uma delas e a deixar as outras na sombra ou
nos bastidores.
As invectivas desse autor contra a crítica arquitetônica oitocentista denunciavam-lhes
o equívoco em não separar analiticamente as três condições e assim falhar em reconhecerlhes a recíproca autonomia, o que as conduzia a conflitos aporéticos.
Não podemos deixar de notar que, sem nenhum esclarecimento ou referência desse
autor, suas três condições fundamentais a que a arquitetura deve satisfazer, apresentam,
como dissemos, notável similaridade às três críticas kantianas, a Crítica da razão pura, a
Crítica da razão prática pura e a Crítica da faculdade de julgar. Afinal, as três críticas
Kantianas afirmavam justamente a autonomia e a incomensurabilidade das dimensões da
moral e da política , da verdade do saber teórico e do gosto e da arte, cada uma delas regida
por princípios distintos.
Apesar da clareza desse passo importantíssimo, talvez o ponto alto dessa obra,
envelhecida em outros aspectos, Scott assimilava suas três condições autônomas às três
condições da boa arquitetura enunciadas por Vitrúvio 41, comoditatis, fimitatis e venustatis.
Mas será mesmo assim? As três condições de Vitruvio eram tudo menos autônomas, pois
fundadas sobre a ideia de perfeição e de imitação da natureza, o que as limitava e as
relacionava internamente por referência à “natureza” enquanto o brotamento a partir de si
mesmo, a qual acomodava e harmonizava tudo o que se dava. Mas a metafísica antiga é
justamente o que já não havia mais, quando as condições ou esferas do saber autônomo
foram formuladas. O saber teórico, a sabedoria prática e a arte, tal como compreendiam os
antigos não se identificam ou correspondem com a razão pura, a razão prática e o juízo
estético, os quais remetem as esferas do saber à estrutura da subjetividade humana e aos
seus limites, e não a ser como por natureza.
Aqui, precisamos formular uma hipótese a ser verificada ulteriormente, a de que a
tradição ocidental, clássica e cristã, concebia a boa arquitetura, ou seja a norma de
excelência, segundo o estilo da época. Esse último, em cada época, baseava-se em certo
repertório construtivo adequado às condições disponíveis àquela formação social, em um
certo número de tipos edilícios e de ordenamentos urbanísticos, bem como em certo
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repertório de formas que se harmonizavam, dentro de certos limites, com aquelas
condições. Há, por exemplo, um bom número de catedrais góticas arruinadas durante a
construção porque seus construtores tentaram ir além do que o seu sistema construtivo
permitia. A existência desses limites combinava muito bem com a concepção de que o que
existia era como era por natureza. Além disso, antes das ciências modernas, antes da física e
da economia modernas e antes da indústria e da tecnologia modernas nunca foi possível
exigir o máximo em cada esfera do saber pertinente à obra arquitetônica.
Criava-se, com admirável sabedoria, uma fórmula que satisfazia à funcionalidade, às
condições técnicas e materiais, bem como à metafísica das formas artísticas, e essa fórmula
era o estilo, o qual permanecia por alguns séculos e permitia desenvolvimentos que não
necessariamente forçavam seus limites; basta lembrar que o gótico tardio desenvolveu a
ornamentação e acomodou-se a esquemas construtivos dos mais simples que o estilo
comportava, aliás muito menos ambiciosos do que as catedrais dos séculos XII e XIII.
Quando, na modernidade, a autonomia das esferas do saber se fez ouvir, cada esfera
passou a exigir o máximo de suas possibilidades às expensas das outras. A engenharia no
séc. XIX, por exemplo, criou sistemas construtivos e mostrou-lhes as vantagens do ponto de
vista dos novos programas utilitários e da economia industrial sem preocupar-se se havia
formas capazes de fazê-los aceitáveis ao gosto. Quanto ao aceitável, ou o decoro, também já
não havia um mundo comum e um sistema de valores que fosse de alcance total e
indubitável, pelo que o aceitável agarrou-se aos estilos do passado ou começou a desafia-los
no plano teórico ou imaginário. Por outro lado, se os tipos edilícios do passado acomodavam
as funções por durante séculos, a cidade industrial deu origem a novas funções, as quais se
tornaram obsoletas e foram substituídas por outras, e assim, sucessivamente, a cada salto
da revolução urbano-industrial.
Estas condições da modernidade, evocadas de modo muito simples e rápido, dão-nos uma amostra de que não há nem pode haver um estilo da modernidade, ou seja, a
unidade cultural a que o estilo provia formas indubitáveis em épocas anteriores está fora de
nosso alcance. Aqui vai, então, a hipótese: não seria a síntese das artes o sucedâneo ou o
apanágio da unidade cultural do passado, supostamente mais convincente e propiciadora do
que haviam sido os estilos, no plural? Afinal, não pretenderam algumas vanguardas
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históricas criar um vocabulário para a formalização universal? Não era isso o que pretendiam
a Bauhaus e o De Stijl (O Estilo), por exemplo?
Aqui, portanto, uma diferença nos conceitos de autonomia acaba de tornar-se
patente. A concepção de autonomia da arquitetura de Kaufmann, centrada na dimensão
histórico-prospectiva que a racionalidade conferia à esfera da moral e da política na
modernidade, a qual, portanto, implicava uma prioridade e uma relação de submissão entre
as várias finalidades humanas, está em flagrante contraste com a autonomia recíproca de
todas as esferas e atividades que a obra arquitetônica envolve, segundo a introdução do
livro de Scott.
No âmbito das críticas kantianas, a autonomia era compreendida como a
necessidade de que a razão teórica pura construísse ou partisse dos conceitos a priori
correspondentes às categorias do entendimento e das formas a priori da sensibilidade, o
espaço e o tempo, e que, assim, constituísse, por si mesma, a natureza no limite do
conhecimento possível, a exemplo do que a geometria fazia desde a antiguidade e do que a
física fazia desde Galileu e Newton 42. Mas, também, que a razão prática pura determinasse a
vontade humana, segundo o princípio transcendental de liberdade, independente da
apetição que era determinada empiricamente sob o princípio de natureza.
A crítica da faculdade de julgar, por sua vez, estabelecia o juízo estético como
autônomo e equidistante tanto do princípio de natureza quanto do de liberdade, à medida
que ajuizava sobre a forma de puras representações em seu aparente propósito para com a
harmonia das faculdades da imaginação e do entendimento que, desse modo, se
relacionavam num livre jogo isento de toda coação, quer da natureza, quer da liberdade
moral. Essa concepção de autonomia evocava a imagem de modernidade enquanto
“maioridade” da razão, imagem tomada de empréstimo a Rousseau, mas a investia de uma
concepção de tempo histórico diversa daquela.
O imperativo categórico da razão prática kantiana, por outro lado, abria-se à
pluralidade das finalidades humanas e estabelecia apenas uma condição reguladora, ou um
filtro, expressa em formulações como “age somente de acordo com uma máxima que

42

KANT, I. Prefácio da segunda edição(1787). In: ______. Crítica da razão pura. Lisboa: Edição da Fundação
Kalouste Gulbenkian, 1994. p.15-35.

127
possas, ao mesmo tempo, desejar que seja uma máxima universal” 43, ou ainda “age de tal
modo que a humanidade, quer na tua pessoa, quer na do outro, nunca seja apenas meio,
mas também fim.” 44 Ora, aqui uma diferença das mais significativas se patenteia, pois a
arquitetura autônoma de Kaufmann, se por um lado toma da razão prática kantiana o
primado da autonomia, por outro, assume a configuração de um dever ser, determinado sob
certa concepção do tempo histórico, que estabelece quais finalidades sejam válidas e quais
não o sejam.
As célebres três críticas, sem romper definitivamente com os compromissos da
filosofia com a teologia, tão fortes entre seus predecessores, em Leibniz, por exemplo,
distinguiam na alma ou razão humana certas faculdades diversas quanto aos objetos e
quanto aos “interesses” próprios da razão que a cada uma correspondia. Os conflitos entre
as faculdades, evidentes nas célebres antinomias da razão, eram resolvidos por meio de uma
divisão de competências e uma atribuição de limites recíprocos entre as faculdades sem
recurso a nenhum tipo de “harmonia pré-estabelecida” que as reunisse num todo de
sentido. O problema consistia em pensar a autonomização das atividades humanas, e das
faculdades ou das formas do saber humano, bem como sua recíproca concordância numa
única realidade e com a dimensão metafísica do suprassensível sem recair no dogmatismo
comprometido com a teologia.
A solução kantiana deu-se de modo tal que vale a pena compará-la com o “princípio
de razão suficiente” de Leibnitz 45, mais tarde compreendido como “princípio do
fundamento” por Martin Heidegger 46, que enunciava que nada haveria de real que não
tivesse uma razão de ser, a qual ligaria os entes entre si como antecedentes e consequentes,
numa cadeia potencialmente infinita que fosse, porém, transcendida numa razão suprema e
última, Deus. A concordância das faculdades com o real e entre si tornava patente a infinita
bondade e perfeição divina, manifesta na “harmonia pré-estabelecida”, a qual

não

contemplava, contudo, a questão da autonomia das atividades humanas, pois essa última,
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ou seja, a busca das normas do saber nele mesmo, só se torna questão quando a harmonia
já não é pré-estabelecida e o “senso comum” tornou-se uma proposição problemática.
Se a “harmonia pré-estabelecida” era anterior à atividade humana, não podendo
contar com ela, Kant como que deslocava o fundamento em direção a um conceito de
finalidade, ou seja, a algo posterior à atividade humana. Seu conceito de finalidade, de
caráter meramente problemático, punha a natureza como aparecendo para as faculdades,
na sua conexão especulativa, como dotada de um fim, o qual concordava especulativamente
com a determinação da vontade pela lei moral enquanto orientada ao fim da realização de
um supremo bem na terra, o qual era identificado com a realização do estado civil de
liberdade, em referência à filosofia política, ou da história, de Rousseau.
Desse modo, através de um conceito especulativo e meramente problemático de
teleologia, a realização do estado civil da liberdade era prefigurada na harmonia das
faculdades entre si, a despeito de toda a diversidade de interesses e de objetos entre elas. O
interesse especulativo da razão, a partir do conhecimento dos fenômenos, tramado este
entre a intuição sensível e as formas a priori do espaço e do tempo e as categorias,
elaborava um conceito de natureza enquanto uma teleologia natural, como hipótese
necessária a uma unidade de seus conhecimentos.
Já o interesse prático da razão, faculdade que tinha acesso às “coisas em si”, mas de
modo exclusivamente prático, requeria especulativamente uma teleologia moral. A
faculdade de julgar, que de início não era autônoma, por não ter objetos próprios que lhe
correspondessem, adquiria autonomia à medida que a imaginação ia além de simplesmente
seguir as determinações, prática e teórica, e exercesse a atividade vivente de mediação
entre as outras duas e pudesse, sob aquelas determinações mesmas, estabelecer juízos ou a
ligação entre particular e geral que toda a atividade racional requer.
No juízo estético, a partir de formas das representações, independentes da existência
de objetos reais, estabelecia-se uma atividade livre entre a imaginação e o entendimento,
em conexão possivelmente com a razão, livre da coação do conhecer e da lei moral. Que
essa atividade fosse possível revelava uma conformidade entre o entendimento e a
imaginação, pela qual se tornava-patente a teleologia de tais faculdades uma para com a
outra e para com a teleologia natural e moral.
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A realização do estado civil de liberdade, o fim último que a especulação reconhecia,
de modo problemático, é claro, na natureza, esbarrava em sua filosofia da história, numa
“manha da natureza”, que consistia em que ela não fosse capaz, por si mesma, de realizar o
seu fim, o qual caberia ao homem e à sua liberdade, mas de modo inconsciente. Gilles
Deleuze, num admirável balanço do sistema kantiano, observava 47 que essa finalidade não
se deixaria representar como uma finalidade de uma razão individual, um indivíduo burguês
progressista por assim dizer, que determinasse sua vontade diretamente para ela. Seria
através mesmo do egoísmo das paixões e finalidades individuais estreitas que,
inconscientemente para os homens, contudo, se realizaria a finalidade natural/histórica,
uma realização progressiva e jamais completa da liberdade e da felicidade. Repare-se que a
realização do fim último deslocou para o futuro a realização do que era, com Leibniz, uma
condição prévia, isto é, o “melhor dos mundos possíveis”, aquele em que felicidade, ou
satisfação das necessidades e a virtude, enfim, se harmonizassem.
A lei moral, determinante da vontade humana livre, assumia, no imperativo
categórico, a feição de um filtro universalista atuante sobre as finalidades e paixões
egoisticamente perseguidas pelos indivíduos. Ela não seria assertiva de uma finalidade
universal e última, mas estabeleceria a condição de conformidade das finalidades individuais
com ela mesma, da qual só temos uma cognição prática e jamais teórica. As finalidades
humanas, na sua infinita pluralidade, ganhavam, assim, autonomia e valor próprio, recaindo
todas elas, de um modo ou de outro, na esfera dos interesses inferiores e dos interesses
superiores da razão, sendo esses últimos os interesses teórico, prático e, por assim dizer,
estético da razão.
Não é sem espanto que vemos, nas mesmas décadas em que se iniciava a revolução
industrial, com todo seu lastro de submissão do homem ao mecanismo produtivo moderno,
o iluminismo dar origem a um sistema ético e político de um universalismo eudaimônico, ou
seja, uma Ideia de História Universal com um Propósito Cosmopolita ∗.
Aqui temos uma filosofia da história que não compromete os interesses superiores
da razão com a realização de uma forma determinada de futuro e de liberdade, e concede
47
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autonomia a elas, bem como legitimidade a toda atividade humana nos limites do
imperativo categórico. Em outras palavras, não há dever ser, e as três dimensões da obra
arquitetônica são reciprocamente autônomas e um aperfeiçoamento civilizatório é esperado
do conflito civil mesmo entre elas, o qual conhece compromissos pontuais a cada obra ou a
cada época, segundo as circunstâncias e as possibilidades, mas nunca uma harmonia
completa e definitiva.
O único modo de criticar as formulações de origem especulativa de Pedrosa, dos
conceitos de vida e forma primeira, bem como da síntese ou integração das artes, é
contrapor-lhes outras formulações especulativas e, é claro, criticar o comércio tão
problemático entre especulação e projetos de ação. A especulação nos apresenta
possibilidades de sentido que nossas decisões precisam ponderar e, quem sabe, assim
possamos determinar valores desejáveis a construir e a impulsionar, valores que nos
apontem possibilidades de progresso. É claro que as perspectivas de valoração, do
“progresso” inclusive, são também objeto dessa contraposição crítica. Que a história tenha
um sentido e que este posicione a autonomia das esferas da atividade deve ser também
criticado.
Para a crítica das perspectivas do progresso e da filosofia da história em geral, Gilles
Deleuze 48, novamente, é um autor oportuno. Em sua brilhante exegese da obra de
Nietzsche, oferece-nos uma exposição e uma compreensão sistemática dessa obra, a qual
estaria fora de nosso alcance formar pela leitura direta. A proposição central de que a vida é
vontade de potência implica que ela, a vida, não tenha sentido, nenhuma razão suficiente e
nenhuma finalidade, bem como nenhum valor elevado acima da vontade e das forças que
ela contém. Assim sendo, o que impulsiona os homens em suas finalidades egoístas (sua
“sociabilidade insociável” na expressão de Kant) é a vontade de potência, e nenhuma
finalidade divina que se realizasse pelas costas dos homens, sem que eles dela pudessem ter
cognição. E nós, perseguimos uma vida melhor ou é a vida que nos impulsiona através da
vontade de potência, a qual abriga uma pluralidade tal que está além de nossa
compreensão? Segundo o sistema de Nietzsche, buscar uma vida superior e racional significa
a negação do devir e da vontade de potência; constitui uma das tantas formas do niilismo, a
vontade de nada.
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Uma crítica tão decididamente radical não poderia propor-se senão uma
transvaloração dos valores e abrir o passo para as atividades que pudessem criar valores.
Não se tratava de negar valores simplesmente, mas de transvalorá-los. Com a supressão da
diferença entre os mundos sensível e suprassensível, o imperativo categórico poderia, enfim,
ser transvalorado no eterno retorno. Em outras palavras, o imperativo categórico, que nos
parece suspender todas as barreiras à autonomia a não ser a condição universalista, tornarse-ia, então francamente afirmativo, pró-autonomia e pró-pluralidade das finalidades
humanas : “queira tudo aquilo que for digno de ser perseguido infinitas vezes no passado e
no futuro”.
A filosofia da história de Nietzsche, se é que ele tinha uma, era a das formas
históricas do niilismo e da modernidade como época de niilismo acabado, época da “terrível
travessia” para o “além-homem”, uma nova época em que “a vida seria a força ativa do
pensamento, e o pensamento seria a força afirmativa da vida. Os dois iriam, então, de mãos
dadas a derrubar todas as restrições e a medir-se mutuamente a cada passo; seria uma
explosão de criatividade sem paralelo. Pensar significaria, então, descobrir, inventar novas
possibilidades de vida” 49. A dimensão estética da arquitetura, sempre em conflito com a
moral, que a acusa de esteticismo esnobe e a serviço das elites, poderia ser, então, “arte
como estimulante da vontade de potência, [pois] o que é ativo na vida só pode tornar-se
efetivo em relação a uma afirmação mais profunda” 50 .
Em Kant, a impossibilidade de conhecer as coisas em si significava que o homem
jamais poderia desfazer-se das condições do devir natural. Que jamais pudesse ter uma
cognição teórica da lei moral, mas tão somente prática, significava que o conflito entre
felicidade e virtude jamais poderia ser completamente superado. Sua crítica da faculdade do
juízo estético nos dizia que essa constituição do homem necessita de um contrapeso à
inflexibilidade com que tanto a natureza quanto a lei moral compelem o ser humano.
Deleuze aponta que toda cognição, quer da natureza, quer da lei moral, necessita do
concurso ativo da faculdade de julgar em ligar o particular ao geral 51.
Desse modo, não pode haver uma hierarquia dada e conhecida a priori entre as
faculdades, nenhuma época em que a razão possa prescrever o lugar e a posição das outras.
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Assim sendo, o futuro cosmopolita e pacífico da humanidade, a teleologia que a natureza
não pode realizar por si mesma, estará sempre a requerer o concurso ativo do homem e de
suas faculdades, pelo que aquele futuro jamais será completo ou perfeito.
As esperanças que surgiram um pouco mais tarde, de que ciência e indústria viessem
a garantir-nos total domínio da natureza e o fim da necessidade do trabalho, equivalem à
esperança, ou à quimera, de que o homem possa retirar-se do devir natural e, assim, fazer
do ressentimento e da reatividade, de que falava Nietzshe, uma força positiva e afirmativa.
Que estejamos hoje, nós e nossa vantagem retrospectiva, trabalhando mais duramente que
nunca e sob o sério risco de colapso ambiental generalizado, diz muito sobre o prestígio de
que essas esperanças já gozaram, como era com o velho marxismo, ou com a utopia do
“tribalismo moderno” de Pedrosa. No plano teórico, Hannah Arendt parece-nos ter
esclarecido bastante bem as raízes das esperanças escatológicas suscitadas pela
modernidade técnico-industrial, ou o que vimos chamando de milenarismo da modernidade,
através da substituição, típica da modernidade, da ação pela fabricação 52, e a glorificação do
labor.

2.03 A CONQUISTA DA AUTONOMIA DO ESPAÇO ARQUITETÔNICO
Em face dos desenvolvimentos da questão que nos foi possível reunir nesta seção de
nosso trabalho, como ficamos em relação à arquitetura e à sua autonomia? Antes de tudo é
necessário frisar a necessidade de mediações entre a teoria e o mundo prático, pois a
arquitetura é uma atividade prático-produtiva que coopera com outras atividades e
finalidades. E se Mário Pedrosa estava absolutamente consciente da especificidade da
arquitetura em meio às artes, como a formulação da autonomia nele se impôs ao exame da
arquitetura?
A primeira formulação da autonomia da obra arquitetônica a comparecer nos
escritos pedrosianos, já em Espaço e Arquitetura 53, de 1952, dava conta da realidade ou
autonomia adquirida pelo espaço arquitetônico, uma conquista do séc. XIX, aliás. O autor
apontava que, assim como a pintura moderna se havia desfeito do espaço cênico inscrito
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num volume cúbico dominado por um só ponto de vista, a revolução arquitetônica moderna
havia superado a estereometria, a qual condicionava a concepção do volume dos edifícios a
que fosse um prisma, cuja base era a planta da edificação, encimado por uma cobertura,
pelo que o espaço continuava a ser um vazio e um nada, algo puramente negativo. Em
outras palavras, a arte arquitetônica havia cumprido um percurso análogo ao da pintura
moderna, quando essa se desfez da reprodução da aparência dos objetos e concentrou-se
nos meios próprios à pintura para melhor desenvolver-lhes as possibilidades intrínsecas.
Analogamente, com os processos de formalização da Arquitetura Moderna, emergia
fenomenologicamente – isto é, nem como uma coisa dada, nem como mera afecção sensível
– o espaço enquanto algo real e positivo. A autonomia da Arquitetura enquanto arte,
similarmente ao que se dera na pintura, teria sido conquistada pela consciência do espaço
como seu meio e sua virtualidade expressiva própria. O arquiteto passara, por assim dizer, a
modelar o espaço como o escultor costumava modelar a argila.
As caracterizações do espaço arquitetônico por Pedrosa combinavam vários pontos
de vista, provenientes de uma época de grande desenvolvimento do tema, desde a segunda
metade do séc. XIX até a década de 1920, em particular em países de língua alemã, algo de
que pudemos ter um vislumbre no texto sobre Käthe Kollwitz 54. Esses vários
desenvolvimentos representavam, a seu modo, a busca de determinação de princípios de
autonomia das artes, na especificidade de cada uma e no sentido de uma história universal
da arte que partisse das próprias obras ou conjuntos de obras, em vez de contentar-se com
determinações especulativas da história do espírito e de suas épocas e manifestações. Havia,
também, a posição da história da arte como ciência positiva, seguindo o exemplo bem
sucedido das ciências naturais.
Essa busca, ao tomar alguma distância da estética especulativa voltou-se –enquanto
uma das linha de investigação –, para a ciência da psicologia, cujo rebento mais notável foi a
teoria da Einfühlung. Mas, também, houve uma tendência de que os estudiosos seguissem o
exemplo da observação psicológica e se voltassem para a análise da percepção e da
expressão, de que a concepção do espaço arquitetônico de August Schmarsow 55 (1853,
1936) foi uma importante realização.
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As caracterizações do espaço arquitetônico por Pedrosa “parecem” combinar os
pontos de vista de Geoffrey Scott com a perspectiva historicista puro-visibilista,
desenvolvida e difundida entre os arquitetos, principalmente por Siegfried Giedion, pela qual
a modernidade teria reconhecido o espaço, enquanto forma a priori da sensibilidade
humana. Já Scott, para quem o espaço arquitetônico era uma síntese psicofísica ou uma
projeção anímica do homem, localizava o seu ápice histórico, enquanto realização, no
Renascimento ou na tradição clássica. Não é outro o motivo do título de sua obra: The
Architecture of Humanism 56. Dizemos que “parecem”, pois não nos foi possível determinarlhes as bases teóricas com precisão. Dessa forma Pedrosa apresentava o espaço
arquitetônico como um “organismo vivo”:

A noção de movimento dá um ritmo novo ao edifício, que passa a dilatar-se
e a recolher-se como um organismo vivo, obedecendo a uma cadência
semelhante à da respiração. Para Scott é essa sensação que dá o sentido da
beleza de uma arquitetura(...) 57

Era como um “corpo humano” que o espaço arquitetônico podia, enfim, dar-se como
síntese das várias afecções sensíveis (forma, luz, cor, material, superfície, massa,
temperatura, sonoridade, escala, etc.), e constituir uma unidade que se relacionasse com o
exterior e a paisagem. Com a arquitetura moderna, essa entidade viva que era o espaço,
deixava de ser um vazio entre superfícies sólidas. Essas últimas compareciam na tradição
com seu:
(...) ornato fatalmente resolvido no bidimensional (...) caixilhos
delimitadores, painéis aderentes às paredes internas que tão importante
papel representavam nas proporções e módulos antigos e até nas
decorações murais do rococó (...), [mas, então, cediam o passo na
determinação das qualidades plásticas aos] elementos dinâmicos
estruturais, resultantes das relações abstratas de planos e volumes, que se
interpenetram , de tensões espaciais que nos tocam e comovem (...) “ 58.

O papel da estrutura, que conquistara independência das partições, crescia enquanto
fator plástico dinâmico:
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(...) por isso mesmo, até no ocidente, a ideia de casa não é mais um teto
sustentado por paredes maciças. O concreto e o aço, flexíveis como é a
madeira, transformaram a velha ideia, e esta agora pode ser melhor afinada
aos sentimentos dinâmicos espaciais do homem moderno, pois pode ser
concebida como um teto sustentado por postes, pilares situados para
dentro do perímetro da construção, sem obrigação de regularidade externa
ou simétrica. Os pontos de apoio das estruturas se transferem de uns para
outros, num jogo de pesos e contrapesos como uma balança. Pisos e planos
internos ganham com isso uma liberdade desconhecida. (...) O equilíbrio
dinâmico de tensões e forças substitui o velho jogo mecânico de cargas e
descargas diretas, empuxes verticais e laterais. 59

Nesse ponto da exposição, convém sumariar o que estava em jogo na concepção
Pedrosiana de autonomia da obra arquitetônica, segundo pudemos apurar. Como vimos, o
autor considerava findo o ciclo destrutivo/criativo da arte moderna. A pesquisa artística
autônoma, com seus “lampejos de genialidade” havia destruído preconceitos acadêmicos e
posto um fim à permanência de paradigmas formais já esgotados e estéreis, como a
perspectiva renascentista na pintura e a estereometria na arquitetura. Mas havia, também,
criado novas formas e possibilidades de formalização, como o eram o espaço arquitetônico e
a pintura liberta da “cor local”. Nesse fim de ciclo, a pesquisa formal autônoma, tal como no
informalismo, também se esgotava, dando lugar ou ao capricho ou ao subjetivismo de
tendência expressionista de caráter melancólico, pessimista e destrutivo.
Até aqui, vimos, com Pedrosa, como a arquitetura moderna viera a ser o que era pela
conquista da autonomia do espaço arquitetônico. No entanto, o desenvolvimento da
modernidade até então havia, antes, dado ensejo ao conflito entre os valores autônomos da
razão pura, da razão prática e da estética, conflito cuja superação, segundo a tese da
“integração” defendida por Pedrosa, requeria a emergência de finalidades prático-técnicas
coletivas, para que uma integração entre aqueles valores ou modos do conhecimento
humano pudesse acontecer, integração que julgava ser uma verdadeira necessidade
histórica, mais que anseio da humanidade em seu tempo. Assim, a integração passava a ser
a finalidade imanente da história da arquitetura toda, a qual permitia a Pedrosa que
enunciasse uma lei histórica de desenvolvimento da arquitetura:
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Para prazer dos sentidos e do espírito, as funções devem aparecer visíveis
nas estruturas internas. Estrutura e função integram-se numa relação de tal
modo estreita que deveria tornar difícil, como toda operação analítica,
separá-las mentalmente.
Alcançar essa relação perfeita [integração] é o móvel de evolução
arquitetônica através das idades.(...) 60

O espaço, na sua autonomia, aparecia, contudo, como dependente ou como
consequência de uma perfeita integração: “É ideal raramente alcançado na arquitetura o de
casar a planta e a construção como a luva e a mão. O espaço, alma da grande arte, é quase
sempre tratado improvisadamente.(...)” 61. Mas isso equivale a uma contradição, pois, se o
espaço é dependente, ele não é autônomo. Por que referir-se às três esferas de valor que a
arquitetura deve satisfazer, evocando assim Geoffrey Scott, e passar sem discussão a
afirmação desse autor de que a satisfação das três condições no mesmo nível e com a
mesma ênfase seria uma Quimera? 62 Por que tal formulação contraditória?
É impossível, nos limites deste trabalho, determinar com precisão as fontes de
Pedrosa, mas algumas correspondências são mais aparentes. A teoria do espaço
arquitetônico de August Schmarsow, que foi difundida para um público mais amplo por
Siegfrid Giedion (em Espaço, Tempo e Arquitetura), a quem inspirou um desenvolvimento
ulterior na teoria das formas espaciais na história da arte 63 e da arquitetura 64, tem pontos
salientes em comum com o desenvolvimento da estética psicológica de Pedrosa, em
particular o método genético 65, que parte do que é primeiro na ordem do tempo, ou seja, o
começo ou a manifestação mais tosca que seja, tanto para o indivíduo quanto para a
espécie.
Assim, em seu famoso ensaio A Essência da Criação Arquitetônica, de 1896,
Schmarsow transpunha a distinção entre arquitetura e mera construção e perguntava o que
haveria em comum entre a mais primitiva tenda nômade e o maior monumento
arquitetônico civilizado, para descobrir, não apenas a autonomia do espaço arquitetônico,
60
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mas a condição estruturante da mente e da realidade para o homem de uma “forma
espacial” (Raumgebilde). O ato original e primeiro na ordem do tempo, assim concebido,
revelava-lhe a substância de que o desenvolvimento histórico da arquitetura seria a série das
sucessivas modificações.
A tão conhecida crise oitocentista da arquitetura seria superada, propunha
Schmarsow, se reconhecêssemos aquela estrutura permanente e retornássemos às
condições de sua formalização em todo o espectro das intervenções construtivas sobre o
ambiente. Desse modo, reivindicava para a arquitetura enquanto arte toda e qualquer
intervenção que “estendesse os sinais de nosso labor cultural até onde a vista alcance” 66, ou
seja, não apenas edifícios permanentes e conjuntos edilícios autocontidos, mas também
planos urbanísticos, estradas, jardins e plantações. Desse modo, o método genético revelava
a condição segundo a qual poderíamos, então, acreditar numa recuperação histórica, ou na
realização do ideal de uma “ordem moral do mundo” 67. Essa posição, como veremos
adiante, não deixa de exibir flagrante paralelismo com a proposição pedrosiana da
integração das artes e do advento anunciado do “tribalismo moderno” e da conquista de
uma nova solidariedade entre o homem e a região, tal como sustentou em seus escritos a
propósito de Brasília.
O objeto de investigação a que Schmarsow se propunha, a “forma espacial”, à qual
poderíamos acrescentar, ao modo de Pedrosa, o adjetivo “primeira” sem incorrer em erro,
ultrapassava os limites da historiografia e recorria à psicologia e à estética psicológica da
Einfühlung, em busca do fundo antropológico atemporal, sem deixar, como também o fazia
Pedrosa, de manifestar reservas para com as estéticas especulativas.
Esse fundo, a “forma espacial”, revelava também o viés, mais tarde desenvolvido pela
psicologia da forma, de que toda atividade humana e toda forma de conhecimento fosse, já
na origem, estruturada e estruturante. A “forma espacial”, não só anterior, mas também
condição de que houvesse abrigos, constituiria a forma intuída (Anschauungsform) a que
chamamos espaço. Isso equivalia a conferir inerência psíquica a algo que já era admitido,
pelo menos desde o século XVIII, isto é, que o espaço e o tempo fossem, antes de mais
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nada, formas a priori da sensibilidade ∗, ou seja, anteriores e condicionantes da percepção.
Que a matemática fosse compreendida como “ciência a priori do espaço e do tempo” ¤
indicava, para Schmarsow, uma profunda relação entre os fundamentos dessa ciência e a
arte do espaço, a arquitetura, o que também não deixaria de agradar a Pedrosa que fazia
derivar todas as formas do conhecimento e da razão à “forma primeira”.
Além

disso,

a

forma

espacial

exerceria

uma

síntese

de

sensações,

predominantemente visuais, por poucas que fossem, de modo a constituir a realidade
exterior como uma projeção do ego: “Esta demarcação espacial imediata dificilmente supera
a capacidade da criança, bastando que fale a imaginação para que linhas tornem-se paredes;
esta fé é recompensada não importa quanto ceticismo e desdém o adulto possa ter por este
processo simbólico.” 68
A forma espacial intuída reuniria sinteticamente as sensações visuais e percepções
internas de equilíbrio e de tensões musculares e as ligaria a um núcleo, correspondente à
corporalidade subjetiva, do qual partiriam eixos coordenados vertical e horizontais, algo a
entrelaçar espacialidade do corpo e a estrutura, supostamente matemática, originária do
espaço. O construto espacial, com o qual a arquitetura daria forma ao espaço, projetaria
como que uma clausura que emana do sujeito ideal e fisicamente. O eixo vertical do corpo
próprio não precisaria ser visível ou materializado num elemento físico, pois conferia ao
construto, antes, o lugar ideal do sujeito. Enquanto uma clausura, ele representava
psiquicamente uma região tomada pelo sujeito, como que estabilizada frente ao devir
natural.
Em virtude da mera idealidade da vertical, os eixos horizontais teriam, por contraste,
de materializar a clausura, pelo que os espaços interiores teriam predominado na
arquitetura. O abrigo poderia ter-se dado por muito tempo a céu aberto, de que prestariam
testemunho os templos gregos “hípetros” e os templos egípcios de peregrinação.

∗
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O construto espacial seria tão profundamente estruturado e originariamente
estruturante da realidade que, por seu parentesco com as fontes da matemática, projetaria
regularidade sobre o devir natural, de outro modo insuportavelmente caótico. Sua projeção
tornaria o mundo conforme, nalguma medida, à regularidade ideal e à legalidade das
formas. Essa passagem apoia-se, por um lado, no entendimento do estilo geométrico que
surgiu em povos primitivos ao redor do mundo e, por outro, no testemunho do mito e do
pensamento helênicos. Mas chama a atenção, também, para uma diferença de natureza
entre o abrigo animal e o abrigo humano, o qual responderia a uma necessidade de ordem,
pelo que a “arquitetura, a criadora de espaços (Raumgestalterin), procederia de acordo com
as formas ideais da intuição humana do espaço.” 69.
Os eixos do construto resolveriam o espaço à base da orientação corporal, entre
acima e abaixo, à frente e às costas, à esquerda e à direita. À frente e atrás seria a mais
importante direção, a direção a que a anatomia da visão confere profundidade e que marca
a direção, segundo a qual nos deslocamos e caminhamos. Somente quando o eixo da
profundidade fosse extenso o bastante é que o abrigo – o refúgio – desenvolver-se-ia num
espaço vivo, no qual não nos sentimos como numa armadilha, mas onde escolhêramos estar
e viver. Sempre que nos edifícios predomina a profundidade, como nas basílicas cristãs,
desenvolvem-se efeitos perspécticos.
O mínimo tolerável da largura seria dado pelos braços abertos, a menos que a
amplitude do ângulo visual e a mobilidade do olhar exigissem distância maior de parede a
parede. Assim, o refúgio difere da moradia, como a caverna difere de estar numa sala
iluminada. A contemplação dos dois eixos horizontais passaria pela alternância, como
quando contemplamos um longo muro, à distância apropriada, caso esse, em que as
extensões à minha esquerda e à minha direita definem um eixo central. Mas se contemplo o
comprimento todo de duas paredes numa sala, eu leio e mensuro os dois longos lados em
perspectiva paralela. Quanto mais similares o comprimento dos dois eixos horizontais, ou
seja, quanto mais a planta se aproxime do quadrado e do círculo, mais importante se torna o
predomínio do olhar vertical para cima. Enquanto a simetria prevalece ao longo dos eixos
horizontais, a lei da proporção domina o eixo vertical, sempre em relação ao sujeito e à
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anatomia da visão. Se o eixo vertical coincide, no piso, com o eixo direcional, então a largura
ganha importância, a mesma que a altura perde. Usualmente, porém, a largura permanece
subordinada à profundidade 70.
O construto espacial todo, contemplado de fora do edifício, parece-nos um corpo
exterior ao nosso, posto no espaço geral, este também orientado pelos eixos. Todas as
observações válidas para o espaço interior deslocam-se e requerem mais precisões na
formação do construto. Os termos extensão, amplitude e direção sugerem nossa atividade
contínua e projetamos nosso senso de movimento diretamente sobre a forma espacial
estática. Não podemos expressar nossa relação à forma espacial senão imaginando-nos em
movimento, a medir profundidade, largura e altura e atribuir às linhas, às superfícies e aos
volumes estáticos o movimento de nossos olhos bem como sensações sinestésicas.
O construto espacial é uma criação humana e não confronta o criador/apreciador
como uma forma objetiva cristalizada, por isso, compreender o edifício do exterior requer
conhecer as leis de sua formação espacial pelo interior. Aqui, o criador e o apreciador se
separam. Transpomo-nos, pela imaginação espacial, do exterior visível ao interior,
procurando reconhecer seu sistema de eixos para estabelecer contato com um organismo
estranho a nós mesmos. Trata-se de um redobrar da consciência que completa a vista
exterior com a visão interior, um ato de consciência sem o qual o edifício permaneceria
mera cristalização, como um rochedo, não importando de que lado se o observasse.
Sobre a contemplação do edifício desde o exterior, “a autonomia da forma é tão mais
convincente quanto mais fortemente a vertical desenvolve-se como eixo dominante do
todo” 71. Perceber um meridiano como eixo médio faz perceber o construto espacial como
um corpo diverso do nosso e com organização própria, configurando um modo de visão
muito próximo ao da escultura tradicional, a estatuária. Tão logo o eixo vertical, a espinha
dorsal do sistema de eixos, ganhe forma sólida e absorva ou coordene os eixos horizontais, o
espaço interior do construto encolhe e sua natureza se modifica àquela do corpo sólido, de
modo tal que o edifício “permanece, por enquanto, apenas uma configuração tectônica de
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massa (...) como, por exemplo, um obelisco, o qual não chega a ser uma criação escultural,
mas tectônica, sendo símbolo de um ser além de nós (...)” 72.
A reversibilidade interior-exterior, enquanto interioridade subjetiva oposta à
alteridade corpórea, já indica que o construto espacial assume aspectos não só de
estabilização do devir, mas de constituição da intersubjetividade, novamente em analogia
com o que se dava na forma primeira fisionômica em Pedrosa.

O

parentesco

entre

matemática e arquitetura dava margem ainda a outras considerações. A ciência do espaço,
(...)abstrai as contingências terrestres e ascende logicamente à região onde
mora a pura forma e revela leis universais para as quais a terra e o
horizonte humano são apenas casos particulares. A arte do espaço, ao
contrário, deve produzir manifestações sensíveis da atividade humana; está
presa à terra e, mesmo em suas realizações mais audazes, não pode
dispensar o ser humano corpóreo e sensível. Pode, sim, exceder
amplamente a sugestão do mundo real, mas sempre de acordo com as leis
construtivas da realidade 73. (...)

Como projeção subjetiva, a arte do espaço deve comportar não a idealidade remota
e a regularidade fria, mas adquirir variedade paralela à variedade da experiência humana
mesma. Não se trata de negar o devir, mas de torná-lo um cosmos: “uma forma pura e
rígida, a longo prazo, mostrar-se-ia insuportavelmente opressiva como cenário cotidiano
para a vida, a despeito mesmo da destacada preferência humana por regularidade e
regra.” 74.
O construto espacial de Schmarsow deveria ter vida própria para que desempenhasse
na “criação de uma ordem moral no mundo”, ou seja, a conquista do acordo entre a
felicidade e a lei moral. O construto espacial, como sistema autocontido que era, “tenderia a
adquirir vida”, a diferenciar-se e a desenvolver-se num organismo, ou seja, enquanto relação
necessária entre partes cuja finalidade seria ele mesmo, isto é, promover uma identificação
ou desdiferenciação intensa entre o sujeito e o ambiente: “daí virmos opondo forças de
suporte a partes suportadas que dotam a clausura espacial de uma estrutura interior, sem o
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que não passaria de extensão mural. Essas forças fazem da existência e da natureza do
construto espacial algo inteligível e nos apresentam nova fonte de gozo estético.” 75.
Todos os pontos em comum que viemos destacando permitem afirmar, sobretudo,
que a “forma espacial” de Schmarsow desempenhava teoricamente de modo análogo à
“forma primeira fisionômica” de Pedrosa, ou seja, fazia da substância do processo histórico a
vida e não a razão. Partindo da projeção anímica e do papel do corpo em movimento na
percepção/síntese do espaço, que parece ter tomado a Schmarsow, Pedrosa apresentava o
espaço arquitetônico como um “organismo vivo”:

A noção de movimento dá um ritmo novo ao edifício, que passa a dilatar-se
e a recolher-se como um organismo vivo, obedecendo a uma cadência
semelhante à da respiração. (...) 76

Mas essa afirmação do espaço arquitetônico como qualidade autônoma não vinha sem
o usual lembrete de que ela seria totalmente afim às necessidades práticas da “civilização de
hoje”, necessidades mutáveis e dinâmicas como a de não acomodar--se entre paredes e
cubículos permanentes, como se as exigências práticas modernas e a estrutura universal da
subjetividade, fosse o construto espacial ou a forma primeira, revelassem um espírito do
tempo comum. Mas isso era mantido em segundo plano, como se a revolução arquitetônica
moderna fosse antes “interna”, ou autônoma. Permanece, contudo, ausente uma afirmação
de que não houvesse relação de causa e efeito entre a determinação prática e a autonomia
do espaço.
2.04 TELEOLOGIA VACILANTE
Fica claro, pelo tema com que organizou o Congresso Internacional Extraordinário de
Críticos de Arte/AICA/UNESCO em 1959 77, que a proposição de síntese ou integração entre
as artes traduzia para Pedrosa a marcha pela dissolução do campo perceptivo demasiado
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diferenciado da modernidade ou, simplesmente, a reaproximação entre “arte e vida”. O
conceito de vida que vimos surgir nos escritos sobre Calder 78 e no texto sobre a relação
entre arte e ciência pelo viés da autonomia 79, os quais tivemos oportunidade de examinar
no capítulo precedente, sustentavam uma identidade entre os processos da mente humana
e os processos do cosmos, daí resultava que a teleologia da forma primeira prometesse a
dissolução dos conflitos entre a estética, a funcionalidade e a técnica, e que a formalização
plástica coincidisse, sem conflito, com a formalização funcional e técnica.
Mas de onde viria a persistência do conflito? Só podemos, a esta altura, supor que
Pedrosa sustentasse que a síntese fosse natural e que o conflito fosse artificial, ou seja, a
corrupção da natureza das coisas pela sociedade. Afinal, o homem não seria, mesmo, bom
por natureza? A teleologia que vimos Pedrosa esboçar articulava autonomia e síntese de
modo que a primeira desenvolvesse as condições para a integração final, ou seja, cumprido
o desenvolvimento das formas autonomizadas, só o subjetivismo hedonista ou pessimista
impediria a arte e a ciência de dissolver-se e de se integrar à vida. Mas seu otimismo veio a
registrar um abalo, já em fins da década de 1950, diante do aparecimento das tendências
que designava genericamente de informalistas, de Mathieu a Pollock, as quais
manifestavam, pelo esgotamento, a maturidade da pesquisa plástica autônoma da arte
moderna, bem como um subjetivismo com tonalidades que iam do hedonismo ao
pessimismo. Era o destino de sua teleologia que vacilava.
2.04.01 NO INFORMALISMO COMO EM NIEMEYER
Após esse primeiro esboço de um conceito de espaço arquitetônico autônomo, o
conceito de arte autônoma, válido também para a arquitetura, vai abrir-se, para Pedrosa, a
uma circunstância extremamente problemática e como elemento de um diagnóstico dos
males de seu tempo, um diagnóstico que já apresentava a suposta prescrição curativa:
A síntese das artes será o único corretivo possível ao pessimismo destruidor
da arte individualista de nosso dias, de impulsos temperamentais
românticos e expressionistas muito em voga. O único meio de reintegrar o
artista na consciência da dignidade de uma missão social, ou de reintegrá-lo
numa certa objetividade, é oferecer-lhe, hoje, agora – e não em vagas
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promessas políticas e messiânicas de um mundo diferente que não existe
ou não é concebível – todas as condições necessárias para que ele tome
parte, livremente, espontaneamente, em plena liberdade criadora, numa
obra de arte coletiva como a de Brasília (...). 80

A seu juízo, como já vimos ser com o informalismo em geral, a arte autônoma
tornara-se individualista, carente de objetividade e destrutivamente pessimista. Para um
homem de esquerda e progressista, da geração que viu os horrores da II Guerra Mundial e
do fascismo, o que estaria a acontecer que o levava a atribuir tamanhos vícios à arte
moderna, à qual tanto dedicara? Seria esse o revés de ter depositado nela esperanças
desmesuradamente grandes?
Nesta aspiração à síntese encontra-se um alto valor ético, o homem
atribulado e neurótico de nossos dias aspira à unidade dos contrários e à
comunhão espiritual perdida. A arte dita moderna terminou, digamos, na
primeira metade do século, a sua fase criadora-destrutiva , na qual não
faltaram as iluminações do gênio . Mas hoje, uma nova aspiração à síntese
se impõe. Isso coincide com a necessidade de reconstrução do mundo que
se reclama por toda parte.(...) 81

Não deixa de ser irônico que, descrente de “vagas promessas políticas e messiânicas de
um mundo diferente”, Pedrosa diagnosticasse uma crise universal de finalidades e lhe
prescrevesse nada menos que a “reconstrução do mundo”, ainda que em termos outros que
não o de “vagas promessas políticas e messiânicas”. Vejamos, em seus comentários à
célebre autocrítica de Oscar Niemeyer, como Pedrosa veio a enraizar esse diagnóstico,
formulado inicialmente em face do informalismo, de Mathieu a Pollock, no desenvolvimento
da arquitetura moderna brasileira e qual a sua prescrição curativa, a dedicação da arte e da
arquitetura a finalidades exteriores coletivas a resgatá-las do subjetivismo e do pessimismo.
No período em consideração, Pedrosa escreveu dois opúsculos comentando a famosa
“autocrítica” de Oscar Niemeyer ∗. Teremos oportunidade, no capítulo V deste trabalho, de
examinar em detalhe esses escritos. Por ora concentremo-nos em que, em resposta às
severas críticas de que sua obra fora alvo após o sucesso de Brazil Builds (1943), a mais

80

PEDROSA, M. Brasília, a Cidade Nova [1959]. In : AMARAL, A. (Org.) Dos Murais de Portinari aos Espaços de
Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981. p. 352, 353. Grifo nosso.
81
PEDROSA, M. Brasília, a Cidade Nova [1959]. In : AMARAL, A. (Org.) Dos Murais de Portinari aos Espaços de
Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981. p. 352. Grifo nosso.
∗
Depoimento de Oscar Niemeyer I e Depoimento de Oscar Niemeyer II, publicados originalmente no J B em 24
e 25/07/1958 respectivamente.

145
contundente por Marx Bill 82, Niemeyer reorientava seu trabalho e vinha a público 83
reconhecer erros sem desconsiderar seu próprio valor.
Os comentários de Pedrosa revelam nessa situação particular uma questão geral da
estética, ou seja, os supostos erros de Niemeyer radicavam em sua personalidade:
“displicente e boêmio, jovial, não se sabe se diletante porque cético, ou cético porque
diletante” 84. A arte da arquitetura não era suficiente para infundir em Niemeyer entusiasmo
e dedicação. A consciência social e política que demonstrava, militante do PCB desde 1945,
antes lhe rebaixava a estima profissional, com a convicção de que havia atividades “mais
importantes e mais diretamente ligadas à felicidade dos homens” 85 do que a arquitetura.
Disso haveria resultado necessariamente o diletantismo e o frouxo profissionalismo, com a
aceitação de trabalhos, em geral para a especulação imobiliária, sem as devidas garantias
para o desenvolvimento dos projetos e para o acompanhamento das obras. Mas aí,
manifestava-se também sua “tendência excessiva à originalidade”, ao deixar-se encantar
com possibilidades que uma seleção crítica mais rigorosa descartaria.
Pedrosa tocava, então, em linha com A lâmpada da obediência 86 de Ruskin, na “peste
de nossa época”, a busca por parte do artista da originalidade pela originalidade. Em outras
palavras, a peste da modernidade, a “nossa época”, no plano das artes, seria a busca da
originalidade pela originalidade. Mas este não seria um perigo sempre à espreita da arte
autônoma, a arte que encontra e impõe a si mesma sua norma, norma essa cuja validade
requer desfazer-se de normas impostas de fora?
Como se vê, a autocrítica de Oscar Niemeyer mostrava-se, com Pedrosa, um grande
drama estético, profissional, social e político, para o qual um desfecho feliz, contudo, já se
desenhava: “uma formidável e nobre missão se oferece ao arquiteto(...) a construção da
utopia Brasília, a Cidade Nova, síntese do político e do social com o estético profissional” 87.
Em outras palavras, o antídoto ao subjetivismo hedonista e pessimista seria a dedicação a
uma finalidade exterior explícita, mas não qualquer uma e sim uma finalidade redentora, ou
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seja, finalidade cuja consecução desencadeasse um processo de completa transformação do
país e, talvez, do mundo. Tal proposição, examinada em retrospecto, suscita a pergunta: por
que atribuir tais possibilidades à construção de Brasília, que se dava em circunstâncias
políticas tão controvertidas e precárias? A resposta deve ter a ver com a “esperança” de que
a arquitetura e o planejamento fizessem o que a política estava longe demais de oferecer.
Neste ponto da exposição, convém concluir a leitura da concepção Pedrosiana de
autonomia da obra arquitetônica. Como vimos, o autor considerava findo o ciclo
destrutivo/criativo da arte moderna. A pesquisa artística autônoma, com seus “lampejos de
genialidade” havia destruído preconceitos acadêmicos e posto um fim à permanência de
paradigmas formais já esgotados e estéreis, como a perspectiva renascentista na pintura e a
estereometria na arquitetura. Mas havia, também, criado novas formas e possibilidades de
formalização, como o eram o espaço arquitetônico autônomo e a pintura liberta da “cor
local”.
Nesse fim de ciclo, a pesquisa formal autônoma também se esgotava rapidamente,
dando lugar ou ao capricho ou ao subjetivismo de tendência expressionista de caráter
melancólico, pessimista e destrutivo. Com a “autocrítica de Niemeyer” a necessidade de
finalidades coletivas progressistas mostrou-se como o antídoto aos vícios da arte moderna e
o anúncio de um ciclo em que a pesquisa estética poderia encontrar seu lugar como fator
decisivo em esforços coletivos que, nas condições da modernidade técnico-industrial, fariam
com que as utopias passassem do papel à realidade por meios que não os da política. O
problema que inquieta, ao longo da leitura e das indagações que vimos fazendo, é que
surgem finalidades que se põem como a subordinar as outras finalidades humanas em vista
de uma prospecção histórica milenarista. Pedrosa repetia, assim, o que se dera com
Kaufman e outra circunstância histórica, a crise europeia de meados dos anos de 1930 que
culminou no nazi-fascismo e na II Guerra Mundial. Pois bem, Brasília não representou uma
saída às articulações de golpe militar em meados da década de 1950?

2.04.02 O ESTILO COMO ORGANICIDADE SOCIAL
Os teóricos do movimento Arts & Crafts, Ruskin e Morris, já durante toda a segunda
metade do século XIX, foram críticos do ecletismo e do caos urbano e industrial segundo um
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ponto de vista tal, que vale a pena lembrá-los aqui para uma comparação com Pedrosa. A
historiografia, aliás, e enfaticamente na versão de Nikolaus Pevsner 88, há muito já
reconheceu o pioneirismo do movimento Arts & Crafts para a arquitetura e o design
modernos. Ruskin e Morris identificavam a unidade dos estilos históricos com o grau de
unidade social, ou melhor, o grau de organicidade da sociedade que os produzira, cujo
ponto alto na história teria sido a cidade medieval e a suposta liberdade política haurida
pelo sistema das guildas, o qual teria realizado a unidade entre o trabalho das mãos e o
trabalho criativo do intelecto.
Em A lâmpada da obediência 89, Ruskin compreendia com agudeza que a “norma” do
estilo ou aparência, que situava as coisas no mundo, à medida que era já compreendida
como norma, deveria comandar submissão voluntária e indubitável. A arquitetura, que dá
forma ao mundo e que tradicionalmente provê nichos, pedestais, vãos e molduras para as
outras artes, ou seja, que lhes assinalava o lugar e a escala apropriados deveria encarnar a
autoridade ou a indubitabilidade da “norma”. Ao falar da época medieval que idealizava,
sustentava que:

(...) A arquitetura não gozava, então, das concessões que se estendem às
obras do espírito individual; ela afirmava sua relação com tudo o que é
universalmente importante ao espírito humano e, por sua própria
submissão majestosa, evidenciava sua semelhança com tudo aquilo de que
dependem a luta e a força social da humanidade (...) 90.

A “força social da humanidade” era interpretada em As Pedras de Veneza como a
ética societária que fizera, assim entendia Ruskin, a grandeza da cidade-estado medieval, a
grandeza e a independência política. Igualmente, Willian Morris em um de seus escritos fez
do sistema de trabalho nas guildas medievais o sustentáculo da liberdade política mais
plena, pelo menos durante certo período de tempo 91. Aqui, na “lâmpada da obediência”, a
“força social da humanidade” aparece como o trabalho e seu caráter social e universal, que
seriam o estofo da autoridade da norma e da felicidade, do bem estar de se viver em belas
cidades e em belas casas.
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O que Ruskin considerava o maior dos males de seu tempo, a ociosidade, significava a
falta de ganha-pão para os necessitados e a falta de trabalho intelectualmente envolvente
para os que podiam entregar-se ao ócio improdutivo. Além do mal que consistia na miséria
dos trabalhadores e na dissolução do artesanato, havia a corrupção moral das classes altas e
dos governos; afinal, aqueles que não tivessem o que fazer, salvo as raras exceções dos
homens de gênio, fatalmente fariam o mal. O combate e esse complexo de males se daria
pela arquitetura:

Todas as artes afrouxariam a norma se a arquitetura não mantivesse a
cabeça erguida e seguisse do modo mais viril o primeiro princípio do bom
senso, ou seja, adotar um sistema universal de formas e de trabalho, o qual
não se pode criar pela força do raciocínio ou da imaginação(...) 92.

Em plena revolução industrial, essa concepção moral do trabalho levava Ruskin a
prescrever algo paradoxal: que se pusessem de lado as imensas inversões do trabalho de
verdadeiros exércitos de operários, trabalho mecânico como se dizia então, em obras de
infraestrutura ferroviária e se investisse a mesma quantia na construção de catedrais e de
belas casas para todos. Trocar-se-ia a “vantagem, algo duvidosa, de transporte rápido pelo
prazer que nos proporcionaria o simples estar em casa” 93.
Esse diagnóstico civilizatório dos males da modernidade tinha como alvo a ausência
de objetividade na estética, ou seja, a situação de inexistência da norma do estilo e a
consequente busca da originalidade pela originalidade, a qual Ruskin, de bom grado, ligava
ao ócio das classes superiores. A norma arquitetônica, na salvaguarda de seu papel e de suas
virtualidades deveria ser tão universal e coesa quanto a língua nacional. Praticada em todas
as obras, nas modestas e nas majestosas igualmente, seria tão francamente e
indubitavelmente aceita como as palavras da língua ou a moeda nacionais. Qual fosse o
estilo, gótico, clássico, ou outro qualquer, importava menos do que simplesmente que
houvesse algum estilo, a norma dotada de autoridade absoluta e unânime ∗.
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A originalidade só teria sentido se purgada do mal que era a “liberdade de escolha”, e
circunscrita enquanto aquelas modificações da norma, uma vez plenamente aceita e
dominada pelos praticantes, buscadas não por “necessidade individual de dignidade e
independência”, mas análogas às liberdades que um grande orador toma para com seu
idioma como “consequências inevitáveis, espontâneas e brilhantes de um esforço de
expressão”.
William Morris já apresentava no séc. XIX um argumento muito semelhante ao de
Pedrosa. Partindo da crítica moral de Ruskin da condição do trabalho e das artes na
modernidade, mas imprimindo acentos da utopia da técnica, considerava que o grande mal
da época estaria em que o trabalho deixara de unir organicamente criatividade e esforço do
corpo, pelo que se tornara mecânico, ou seja, fragmentado em partículas repetitivas, cuja
finalidade estava fora delas mesmas. O trabalho do intelecto e a criação, separados da
produção, haviam se tornado demasiado autoconscientes e superelaborados, não mais
acessíveis senão a reduzidos círculos de iniciados. O mundo da cultura, que também isolava
o gênio da efetividade, era dominado por usuários, cujas finalidades eram-lhe estranhas.
Não importava quão elevadas fossem as criações dos homens de gênio, essas não tinham
mais a norma socialmente enraizada a que fazer referência, daí seu déficit social. Dava-se,
assim, algo como uma morte moral da arte.
Esse mal da época, que, segundo entendia, viera com o fim do sistema cooperativo
do artesanato, era, contudo, um mal necessário, pois havia criado a ciência e a indústria
modernas que anunciavam ou prometiam o desenvolvimento das forças produtivas até o
ponto em que a labuta fosse deixando de ser necessária e, com ela, se dissipassem todos os
males da divisão da sociedade em classes antagônicas. Sua proposta de reforma social 94
consistia na extensão a todos os recônditos da sociedade do “trabalho produtivo” com a
eliminação consequente de todo parasitismo – entenda-se também – o mundo da “cultura”.
Trabalho produtivo sob o capitalismo, contudo, é trabalho produtor de mais valia, ou
seja, de valorização do capital. Mas, segundo o mesmo registro moral de Ruskin, Morris
apresentava o trabalho “produtivo” como benção e “promessa de felicidade”, ou seja, como
passível de substancial reforma pela qual poderia afiançar três condições para o trabalhador:
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1- A esperança de gozar de alguma alegria, ou seja, criatividade no trabalho.
2- A esperança de ser ou vir a ser consumidor dos bens que produzia.
3- A esperança de ter tempo e condições de repouso.
Essa reforma conduziria a uma simplificação do sistema de classes sociais, reduzindoas a apenas duas, a classe dos trabalhadores do corpo e a classe dos trabalhadores
intelectuais, ou seja, daqueles que desempenhariam funções dirigentes no organismo social
produtivo. Acrescentava ainda a garantia de mobilidade social, sem a qual o ódio entre as
classes não arrefeceria e aquelas esperanças talvez não fossem suficientes para motivar os
trabalhadores ao esforço de levar as forças produtivas ao cumprimento de sua promessa
imanente, a qual seria o fim da necessidade do trabalho e das próprias classes antagônicas.
Num outro aspecto da reforma, afirmava que artistas fariam parte da classe dirigente
orientada ao esforço produtivo, cuja função seria resgatar os objetos utilitários da fealdade e
do caos da revolução industrial. Mas aqui se manifestava a dificuldade não resolvida pelo
movimento Arts & Crafts, em tentar uma recuperação da qualidade artesanal através da
cooperação entre designers e artesãos, em vez de, como sabemos por nossa vantagem
retrospectiva, partir para o design de produtos industriais. Com efeito, a impossibilidade de
recuperar qualidades do artesanato só seria reconhecida mais tarde quando a Bauhaus
compreendeu esse problema e tomou a outra direção 95, aliás quando a instituição
empreendeu uma reorientação que acompanhou a mudança de Weimar para Dessau em
1924.
Morris antevia um renascimento da arte que realizasse, no seio do mundo
mecanizado e tecnológico plenamente desenvolvido, a unidade orgânica dos valores do
belo, da utilidade e da sábia construção, sob o signo do bem supremo da liberdade política,
da sociabilidade solidária e da abolição do trabalho servil à habilidade dos virtuosos bem
como às cadências mecânicas do maquinário. Tal era o programa grandioso que inspirou a
criação da arquitetura moderna, apresentada aqui com todas as suas ambiguidades:

Então, de uma vez por todas, quando o ecletismo atual mostrar-se ao
mundo moderno em toda sua infecunda nudez, quando nossa época exigir
um estilo de arquitetura, que não pode ser, eu repito, senão elemento de
95
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uma transformação tão vasta e profunda quanto aquela que destruiu o
feudalismo, quando, enfim, nosso mundo chegar à esta conclusão, haverá
um estilo arquitetônico que seja histórico no verdadeiro sentido do termo.
Não podendo ser avaro da tradição, suas primeiras realizações só poderão
estar ligadas às obras predecessoras suas. Mas qualquer que seja a forma,
ela será, no espírito, solidária às aspirações e necessidades
contemporâneas em vez de querer imitar aspirações e necessidades do
passado. Assim poderá, em relação à história e à guarda da memória do
passado, viver ativamente o presente e assegurar os ensinamentos para o
futuro. Quanto à sua forma, só vejo uma coisa: é necessário que a forma,
bem como o espírito, sejam góticos. Um estilo orgânico não pode surgir de
um estilo eclético. No futuro, teremos como estilo arquitetônico o gótico. 96

As ambiguidades de Arts & Crafts seriam resolvidas com a criação do design
moderno, processo para o qual a Bauhaus deu o formato metodológico mais claro. A
atividade humana produtiva seria, então, compreendido como inserção e participação na
vida ou na totalidade do intercurso humano, entendida esta última segundo o
esquematismo do organismo. E a vida era mais que a cultura, pois o homem vive para agir; a
reflexão, que lhe drena e tolhe energias ativas, a cultura, enfim, seria então apenas um mal
necessário.
A ação pedagógica da Bauhaus se propôs a finalidade expressa de reduzir o peso da
cultura ao mínimo necessário e, assim, desembaraçar o curso da vida. A oposição que se
havia armado entre arte e cultura de um lado e a vida de outro, requeria que a arte seguisse
a vida e se reintegrasse à unidade da totalidade da atividade humana, à “cooperação [que, ]
corresponde ao organismo que chamamos sociedade” 97. Se a cooperação era tão vital, se
era a forma de organização do trabalho que superaria a divisão ou a ruptura da unidade
social orgânica, e a arquitetura era, por sua vez, a atividade ‘conatural’ à cooperação, então
a arquitetura deveria ter um papel decisivo dentre todas as artes e profissões. A criação da
Bauhaus em 1919 se dera sob essa ideia de arquitetura moderna, a qual deveria
necessariamente abranger a
(...) vida [humana] na sua totalidade (...) impedir a escravização do homem
pela máquina, preservando da anarquia mecânica o produto de massa e o
lar, insuflando-lhe novamente sentido prático e vida. 98
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Essa construção da cooperação decalcada no modo como Ruskin compreendera o
artesanato medieval, compreensão essa que não se pode mais subscrever de modo algum,
figurava como o medicamento para os males da modernidade. Mas não poderia mais apoiarse no artesanato, isso a experiência da Bauhaus deixou claro. Como consequência, a
reorientação da Bauhaus após 1923-24 substituíra a ideia de formar operários oficiais com
formação em técnicas artesanais pela formação de designers voltados ao rol de tecnologias
empregadas na indústria. Esta posição marca um desenvolvimento das doutrinas de Ruskin e
Morris e, de modo nenhum, uma ruptura completa com elas. Mais precisamente, fora
superada uma ambiguidade de Morris que consistia em, por um lado, projetar grandes
esperanças escatológicas na indústria e, por outro, atribuir às “artes aplicadas” o belo como
modalidade estética própria, ou algo como uma naturalização dos objetos e artefatos, o que
corresponde muito bem ao programa Art Nouveau:

Ruskin & Morris foram os primeiros que se colocaram contra a corrente,
mas sua oposição à máquina em si não podia estancar a enchente. Só bem
mais tarde, algumas personalidades, que almejavam o desenvolvimento da
forma, reconheceram nesta confusão que arte e produção só voltariam a
harmonizar-se de novo quando também a máquina fosse aceita e posta a
serviço do designer. 99

A experiência do movimento Art Nouveau, por si só, não explica como se deu, ou que
fator impulsionou a superação do belo como naturalização. Isto não é algo evidente, mas
teremos oportunidade de voltar a este tema mais adiante. Contudo, não se duvida de que
tenha sido decisivo para que as esperanças acalentadas pela Deutsche Werkbund,
exponencialmente ampliadas nos anos revolucionários do primeiro pós-guerra, não viessem
a dissipar-se completamente sem encontrar qualquer compromisso possível que lhes
conferisse viabilidade e credibilidade. Em vez disso, um novo programa de ação apareceu e,
com ele, o perfil do designer moderno, que inclui na unidade metodológica o próprio
arquiteto. O design surgiria como a atividade capaz de romper tanto com a “arte pela arte”
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como com os negócios e a acumulação de capital como fins em si mesmos, um ponto médio
a compensar extremos, por analogia à “educação estética da humanidade” de Schiller:

Nossa ambição consistia em arrancar o artista criador de seu
distanciamento do mundo e restabelecer sua relação com o mundo real do
trabalho, assim como relaxar e humanizar, ao mesmo tempo, a atitude
rígida, quase exclusivamente material, do homem de negócios. 100

Essa mudança incidiu também, necessariamente, para que o caráter do trabalho e de
suas possibilidades mudasse, para que a posição do design melhor se alojasse na reforma
social preconizada por Morris, reforma que introduziria uma estrutura social totalmente
funcional e tão móvel quanto possível. Tratava-se, para Gropius, de reconhecer que a
indústria moderna já havia trazido de volta o trabalho coletivo, mas que esse permanecia
mecânico, sem prazer no desempenho nem qualidade nos produtos. A cura consistiria numa
reforma cultural, a introdução do design, que completaria a revolução já efetivada pela
indústria apenas pela metade. O designer, nessa perspectiva, entenderia a “vida como
totalidade”, e reuniria em sua formação e desempenho o artista, o técnico e o comerciante.
Nessa fórmula, a cultura está, enfim, reduzida ao mínimo necessário, depurada de
subjetivismo e de conteúdos históricos ou narrativos; está reduzida à configuração do
tecnológico e utilitário de modo coerente com “os fatos objetivos da ótica”, ou com as leis
científicas da visão. Já não se trataria de uma receita para produzir obras de arte, mas de
meio para a produção criativa no trabalho coletivo. O advento do design significaria o fim da
busca, formulada já no século XVIII, de um estilo próprio à modernidade, se fizermos as
devidas ressalvas. O design não pretendia estabelecer uma autoridade preceptiva nem um
sistema ornamental ou formal pré-determinado, mas tão somente uma unidade
metodológica.
O aspecto de capricho subjetivo que a arte autônoma adquiriu em Ruskin e em
Pedrosa merece ser questionado. Em primeiro lugar, o seu nivelamento, sem maiores
considerações, com o ecletismo e com o historicismo oitocentistas. Em segundo lugar, o fato
de que a autonomia tenha se insurgido contra normas que haviam perdido a validade, que
pareciam impostas de fora e contra a arte, a qual deveria, ela mesma, encontrar sua norma
ou sua questão. Para nós, modernos, talvez o que intrigue mais, seja que tenha havido a
100
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norma do estilo em outras épocas, e não tanto que tenha deixado de existir. Nessa medida,
o historicismo e o ecletismo da arquitetura oitocentista aparecem, antes, como resposta
negativa e conservadora ao acontecimento do fim do estilo, numa tentativa de infundir
vitalidade às formas, às soluções e aos ornamentos do passado.
2.05 AUTONOMIA, MONUMENTALIDADE E INTEGRAÇÃO DAS ARTES
Em 1943, quando a maré da II Guerra Mundial já havia mudado a favor dos aliados e
a consciência democrática havia recobrado esperanças de vitória contra o nazi-fascismo,
Sigfried Giedion, José L. Sert e Fernand Léger, um historiador da arte, um arquiteto urbanista
e um pintor, respectivamente, todos europeus vivendo nos EUA durante a guerra, vieram a
público com um manifesto, Nove pontos sobre monumentalidade 101. Tratava-se, para seus
autores, de vindicar o reconhecimento da dimensão estética da arquitetura e que as artes
espaciais no seu todo, que vinham se desenvolvendo por especialização, ou pelo
desenvolvimento autônomo dos meios expressivos próprios a cada uma, voltassem a
cooperar sobre a base mesma das conquistas da arte moderna em geral, a qual já havia
criado sólida alternativa ao academicismo e a ao historicismo; tratava-se de recuperar a
dimensão humana no ambiente construído moderno.
Em 1944, S. Giedion, o aclamado autor de Espaço, tempo e arquitetura – o
crescimento

de

uma

nova

tradição,

publicou

“A

necessidade

de

uma

nova

monumentalidade” 102, em que desenvolveu e deu maior acuidade aos pontos do manifesto.
Tais manifestações, que encontraram eco, entre outros, em Le Corbusier já no imediato pósguerra, relançaram para a opinião informada e para a profissional a proposição oitocentista
da síntese das artes, ou a Gesamtkunstwerk, formulada no âmbito da música e da arte
dramática pelo compositor Richard Wagner, a qual então se preenchia das esperanças
suscitadas pela derrota iminente do Eixo e pela reconstrução e pelo crescimento tão
aguardados.
Os pontos de um a três do manifesto afirmavam que haveria uma necessidade eterna
de expressão da vida da comunidade e de seus valores nas realizações artísticas
101
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monumentais, isto é, na configuração dos espaços públicos. Os pontos quatro e cinco
apontavam a desvalorização por que passara a mera ideia de monumentalidade em razão do
abuso perpetrado pelo academicismo contra a tradição clássica, a despeito da abundância
de produções pretensamente monumentais. Assim, a arquitetura moderna, a exemplo do
que se dera com as artes plásticas, teve que abandonar a tradição e começar de novo do
jeito mais difícil, ou seja, por ater-se exclusivamente aos problemas mais simples e
funcionais, a moradia em massa, escolas, fábricas, hospitais, mercados, estações ferroviárias,
etc.. Mas havia conquistado, também, a certeza de que não havia limites entre a edificação e
a cidade e entre a cidade e a região.
A necessidade de monumentalidade ou de organização e expressão comunitárias
encontraria oportunidade de manifestar-se nas vastas obras de reconstrução e
reestruturação produtiva que se seguiriam à guerra. Os usuários estariam, mesmo, a
demandar mais do que “satisfação funcional”. A integração das escalas de intervenção não
estaria completa, portanto, sem que a dimensão estética, autônoma ou monumental se
manifestasse: “(...) Os monumentos, sendo produtos da integração dos trabalhos do
planejador, do arquiteto, do pintor, do escultor e do paisagista, requerem que todos eles
colaborem estreitamente.(...)” 103.
Mas esse passo trazia consigo um grande e inescapável perigo: “(...) Essa colaboração
tem fracassado nos últimos cem anos. A maioria dos arquitetos nem foram treinados para
este trabalho integrado, e encargos monumentais nunca lhes foram confiados.” 104 Além
disso, as camadas dirigentes da sociedade, por brilhantes que fossem os experts que as
compusessem, em matéria de juízo artístico representavam não mais que a mentalidade
mediana, ou seja, a viver uma “cisão entre os métodos de pensar e os métodos de sentir”
sendo, assim, “incapazes de identificar as forças criativas de nosso período” 105.
O ponto número nove chamava atenção para o potencial dos novos materiais e
técnicas:
9 - Novos materiais e técnicas estão à disposição: estruturas metálicas
leves, arcos de madeira laminada, painéis de diferentes texturas, cores e
tamanhos. Elementos leves, como forros, por exemplo, podem ser
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suspensos em treliças metálicas capazes de vencer praticamente quaisquer
vãos.
Elementos móveis podem fazer variar constantemente o aspecto de
edifícios. Estes elementos, que podem mudar de posição e projetar
diferentes sombras em diferentes horas do dia quando acionados por
atuadores ou pelo vento, poderão tornar-se fonte de novos efeitos
arquitetônicos.
À noite, cores e formas poderão ser projetadas sobre vastas superfícies.
Tais displays poderão servir a fins de publicidade e propaganda. Estes
edifícios poderão ter amplas superfícies planas projetadas com este
propósito, superfícies hoje inexistentes.
Estas vastas superfícies, animadas de novo espírito pelo uso da cor e do
movimento, estarão a oferecer campos inexplorados para a pintura mural e
para a escultura.
Elementos tomados à natureza, como árvores, plantas e água, completarão
o quadro. Poderemos, então, agrupar todos esses elementos em conjuntos
arquitetônicos: as pedras usadas desde sempre, os novos materiais de
nosso tempo, e a cor em intensidades de que há muito nos esquecemos. As
paisagens artificiais serão, então, como que aparentadas às naturais, e
todos os elementos serão combinados numa vasta e nova fachada, a
estender-se, quem sabe, por quilômetros e quilômetros, de modo a se
mostrarem ao olhar desde aviões. Mas poderão ser contempladas não
somente em rápidos sobrevoos, mas desde helicópteros em voo
estacionário.
A arquitetura monumental será então algo mais do que estritamente
funcional, terá resgatado seu lirismo. Em tais arranjos monumentais, a
arquitetura e o planejamento urbano poderão atingir uma nova liberdade e
desenvolver novas possibilidades criativas, tais como aquelas que já vimos
experimentando na última década nos campos da pintura, da escultura, da
música e da poesia. 106

Algumas questões se impõem. O que seriam a vida e os valores da comunidade? Essa
comunidade não parece corresponder à sociabilidade restrita à localidade e regida pelos
laços do coração; parece, sim, tratar-se das comunidades humanas em geral, sem indicação
de escala, a todo tipo de agregação dotada ou baseada em valores estruturantes tanto da
subjetividade quanto das expectativas a que os indivíduos deveriam corresponder, se
quisessem fazer parte, fruir do alento e da energia da vida em comum em certa escala. Isto
era algo de que se ressentia na modernidade, principalmente nas metrópoles modernas,
onde formas orgânicas de solidariedade pareciam ter sido substituídas por laços meramente
causais e exteriores, laços funcionais à economia de mercado. E o academicismo, em geral,
teria dado sua contribuição ao não se dar conta de que a nova sociedade, ou as novas
106
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comunidades, teriam novos e diversos valores a que a tradição clássica já não seria capaz de
dar forma adequada. Daí o chamamento à experimentação compartilhada publicamente das
artes, como se daí fossem adquirir forma o espírito e os valores das comunidades, no seio
mesmo das metrópoles modernas.
Igualmente, o que seria a “cisão entre os métodos de pensar e os métodos de
sentir”? Giedion desenvolveu uma teoria das formas espaciais, certamente tributária da
teoria da forma espacial de Schmarsow, mas não só ∗. Expandiu aquela qualidade da forma
espacial que era seu caráter estruturante da consciência, da subjetividade e do ambiente
percebido, e o interpretou segundo um conceito de símbolo, talvez tomado de empréstimo
à filosofia das formas simbólicas de Ernest Cassirer ¤.
O resultado foi uma forma estruturante da consciência que se manifestou,
geneticamente, desde o neolítico e a emergência das organizações tribais, e que era,
obviamente, anterior e diversa da mentalidade moderna, a mentalidade do mundo
desencantado, mentalidade causal e amoldada à moderna divisão do trabalho e à economia
monetária; esses dois extremos, assim sumariamente, já tipificam os “métodos de sentir” e
os “métodos de pensar”. As semelhanças com a forma primeira fisionômica de Pedrosa eram
muitas, sobretudo a unidade constitutiva de fundo entre as produções artísticas e todas as
atividades humanas, pelo que Giedion antecipava uma integração delas todas.
Mas o espírito da comunidade e seus valores, outrora encontravam expressão no
estilo, ou seja, na aparência capaz de tornar as coisas coextensivas ao espaço público ou
comunitário em que surgiam, aparência capaz de ambientar as coisas e constituir o
ambiente da comunidade. Se assim fosse, nas condições da modernidade, mais cedo ou mais
tarde os povos encontrariam as suas formas expressivas. O axioma implícito aqui é o de que
cada povo e cada época encontrava o seu estilo.
No próximo capítulo teremos oportunidade de lançar um olhar sobre as esperanças
e decepções que esse axioma das disciplinas da história da arte em geral conheceu no século
XIX, na busca de um estilo da modernidade que pusesse fim à artificialidade e à confusão dos
estilos e que fosse capaz de dar expressão a valores comunitários. A esperança de que
surgisse o estilo próprio da modernidade se alternou, desde então, com o desespero de
∗
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causa, mesmo após o abandono da tradição e, para alguns, da própria possibilidade do
estilo, algo que se prolongou nas vanguardas, como De Stijl ou o design total de Gropius,
sem deixar de manifestar uma forma ou outra de iconoclastia da arte contra a própria arte.
Nesse contexto, a síntese das artes, a Gesamtkunstwerk, de Richard Wagner e Gottfried
Semper, foi uma proposição vigorosa, constituinte da própria concepção da autonomia da
obra arquitetônica em Mário Pedrosa.
O que impressiona nossa vantagem retrospectiva é que para haver experiência não
basta fazerem-se tentativas, nem que consequências se acumulem; é preciso haver sistemas
de conceitos, os quais, por criticarem aqueles outros que se tornaram programas de ação,
possam dar um fecho à experiência mesma. Caso contrário, novas tentativas, modificadas
aqui e ali, ainda serão incessantemente empreendidas.
Em relação ao manifesto, o texto de Giedion acrescentava a necessidade de
construção de centros cívicos nas reconstruções e nas novas cidades do II Pós-guerra, sendo
desejável que fossem financiados pelas próprias comunidades, e não pelo Estado. Esses
espaços, necessariamente monumentais, poderiam ser palco de magníficos espetáculos com
o uso das novas técnicas, algo de que as feiras e festividades modernas ofereciam um
vislumbre:
Quem tiver presenciado a exposição de Paris de 1937, quando nas noites
do verão centenas de milhares se alinhavam ao longo das margens do Sena
e na ponte de Trocadero, aguardando pacientemente para ver os
espetáculos aquáticos de luzes, sons e fogos de artifício, sabe que aquela
disposição perene para grandes representações, mesmo na forma de
elementos abstratos, não se perdeu. A este respeito não há diferença entre
a Europa e a América. Em 1939, na Feira Mundial de Nova York, espetáculos
similares de água, luzes, sons e fogos comandaram súbito aplauso quando
três enormes cortinas d’água retangulares ergueram-se como a flutuar no
céu noturno, uma azul, outra branca e a terceira vermelha. (...) Todos
somos suscetíveis aos símbolos, nossa época não é exceção. Aqueles que
nos governam precisam se dar conta de que aqueles espetáculos capazes
de reconduzir as pessoas à vida comunitária, devem ser reincorporados aos
centros cívicos, aqueles mesmos centros que nossa civilização mecanizada
tem considerado supérfluos. Não as caóticas feiras mundiais, que já
perderam sua velha significação, mas novos centros cívicos poderão ser o
lugar de eventos emocionais coletivos, nos quais as pessoas possam
desempenhar um papel tão importante quanto o próprio espetáculo, e nos
quais a arquitetura, o povo e os símbolos veiculados pelo espetáculo se
erguerão como uma unidade. 107
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Essa evocação de antigos festivais comunitários de que festejos modernos
ofereceriam, supostamente, um pálido vislumbre, lembravam a visão que o compositor
Richard Wagner e o arquiteto Gottfried Semper, os criadores da ideia de síntese das artes,
tinham dos festivais dramáticos da Grécia antiga e de seu poder de unificação espiritual
daquelas comunidades políticas. Desde esses autores, estabeleceu-se uma relação
ambivalente com a possível ressurreição daqueles festivais e de outras formas da suposta
comunhão entre a arte e a vida, tais como os monumentos. Na impossibilidade de que
aquela comunhão se desse, as formas artísticas que uma vez lhes dera suporte apareceriam,
então, como o seu contrário, como simulacro ou como na crítica do espetáculo como
estamos acostumados em nossos dias.
Pedrosa não foi exceção a essa inversão de sinais. Tal como pudemos apurar no
capítulo precedente, considerava a narrativa histórica, afinal, o conteúdo tradicional dos
monumentos, algo não mais referenciado numa concepção totalizante – ou totalitária, para
usar um termo de sua preferência - de natureza e de sociedade, tendo, por isso, se tornado
discurso de brutal afirmação do poder e das classes dominantes; seu potencial para a arte
estava morto, a menos que se aceitassem os retratos de Hitler em armadura medieval ou as
estátuas colossais de Lênin e de Stalin. Como já vimos, compreendia a integração e,
portanto, os monumentos como em linguagem abstrata e de modo a servir finalidades
coletivas. Não era assim que Pedrosa saudava a arquitetura de Niemeyer em Brasília, após a
autocrítica do arquiteto? Por idêntico motivo e com os mesmos argumentos ele se opôs a
que o monumento à construção de Brasília na Praça dos três poderes, cujo design abstrato
elogiava, recebesse um busto de Juscelino Kubitschek, o “cabeção na Praça dos três
Poderes” 108.
Pedrosa narrou em um de seus escritos sobre arquitetura que nos debates
preparatórios ao congresso da Associação Internacional de Críticos de Arte a realizar-se em
1958 em Nápoles, mais exatamente sobre seus eixos temáticos, surgiram propostas como a
de Francastel, “É o cubismo o estilo do séc.XX?”, ou a de Lionelo Venturi:“a origem da
arquitetura moderna nos diferentes países”. Pedrosa 109 apresentava estes debates ao
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público em 1957, já tomando partido em favor de considerar a arquitetura moderna como o
“estilo século XX”, e o fazia, grafando a palavra estilo entre aspas, “estilo”.
Os motivos dessas aspas eram obviamente tomar distância de um tema cercado de
tanto equívoco e de tanta dificuldade, como fora o caso com a arquitetura dos estilos e do
ecletismo nos séculos XVIII e XIX. Até onde já pudemos apurar, a exigência de objetividade
estética que Pedrosa manifestava, afinal, vinha sendo identificada com a vigência da norma
indubitável do estilo pelo menos desde Ruskin. A exigência tornava-se um imperativo para a
crítica à medida que se percebia já no séc. XIX que não havia um estilo da modernidade.
Afinal, quando havia muitos estilos a escolher, não havia propriamente estilo nenhum.
Pedrosa tomava, sim, distância, mas não descartava que pudesse haver vir a afirmar-se um
estilo da modernidade, o qual sustentava que fosse a arquitetura moderna, pois lhe parecia
que o cubismo houvesse sido, antes, um episódio, ou o episódio decisivo na revolução da
arte moderna:
(...) No processo revolucionário, seria ele [o cubismo] o momento
mais alto da crise, digamos, o da ditadura jacobina, com Robespierre. Os
movimentos mais atuais e contemporâneos dele de algum modo
procedem, sem ele não poderiam ter vingado; mas como já estamos longe
da maneira de ver cubista! O cubismo decompôs o objeto, reduzindo-o a
planos. Veio, então, o neoplasticismo com Mondrian para levá-lo a suas
consequências últimas e, então, abriu-se a era da estreita colaboração do
artista plástico e do arquiteto. Todo mundo sabe a importância que o
neoplasticismo teve sobre as concepções arquitetônicas holandesas,
sobretudo do velho [Jacobus Johannes Pieter] Oud. Também se sabe da
influência que teve sobre a Bauhaus. 110

Sabemos hoje que as influências entre o Neoplasticismo nas artes plásticas e a
arquitetura foram, antes, uma via de mão dupla. Mesmo assim, não haveria como
considerar que a cooperação do artista com a arquitetura fosse a finalidade imanente da
arte a menos que, como era o caso de Pedrosa, houvesse um juízo sobre o papel destrutivo
que a arte poderia adquirir caso não passasse do esforço analítico à síntese, ao esforço
conjunto. E qual seria, por sua vez, a finalidade em prol da qual a síntese, entendida como
cooperação e como organicidade social, se daria? Ora, esta finalidade vinha sendo
desenhada desde o primeiro texto crítico de Pedrosa e vinha passando por precisões e
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reorientações desde então: que a arte, nas condições da modernidade, fosse capaz de
plasmar uma concepção totalizante que incluísse a natureza e a sociedade.
A doutrina da forma primeira, já o vimos, criticava e orientava-se prospectivamente
à dissolução do campo perceptivo demasiado diferenciado da modernidade ocidental,
tendo, portanto, a sua finalidade já implicada necessariamente no seu conceito. A figura do
“tribalismo moderno”, que Pedrosa associava à última, talvez seja mais sugestiva do que
pareceu-nos mais acima. Assim como a forma primeira, como propusemos acima, convergia
para o conceito de forma espacial de Schmarsow, também o “tribalismo moderno”
convergia com a reemergência da arquitetura obra de arte entendida como a formalização
artístico-espacial da vida das comunidades tal como Giedion, Sert e Léger esperavam que
pudesse se dar no mundo que saía da II Guerra Mundial, não obstante as diferenças destes
últimos com Pedrosa. Não por acaso, na exegese de Brasília por Pedrosa, a qual teremos
ampla oportunidade de examinar no cap. 4 deste trabalho, a Nova Capital era associada a
uma reversão do curso histórico brasileiro no sentido da emergência de uma “solidariedade
regional”, ou que a estrutura das comunidades pudessem constituir uma simbiose com a
natureza, com a terra, enfim, do que resultaria um composto no qual fosse difícil distinguir a
mão da natureza da mão humana. Em suma, a demanda por uma concepção totalizante de
natureza e de sociedade havia sido tingida pelo conceito de vida que tornara-se protagonista
desde os escritos sobre Calder.
Mas, o texto que ora examinamos permite que se esclareça ainda algo mais de suas
concepções: a sua noção do estilo era conforme ou equivalente à concepção totalizante que
incluísse a natureza e a sociedade, da qual a modernidade carecia. Assim, o “estilo da
modernidade” estaria sendo construído pela arquitetura moderna, pois esta mostrava, assim
entendia, um modo de formalizar o espaço e os objetos da vida de acordo com sua
configuração necessária, a qual se opunha eficazmente aos vícios que se agregavam à arte:
“(...) se na Itália, ou no Japão, na Índia ou na Polônia, Holanda ou Estados Unidos, México ou
Brasil, se constrói conforme suas normas, não é por moda, parisiense ou não, esnobismo ou
imitação.(...) 111”
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Se, contudo, pretendermos conquistar alguma precisão a mais sobre a noção de
estilo de Pedrosa, devemos examinar uma concepção muito presente nos textos que vimos
examinando, a da síntese ou integração das artes:
Se no correr do século passado (e mesmo no século anterior) até
precisamente o cubismo, a pintura cresceu como uma certa liderança ou de
hegemonia sobre as demais artes, tudo indica que a arquitetura vai
arrebatando o bastão da liderança, à medida que o século avança. Na sua
esteira, que é cada vez mais mundial, as outras artes vão tomando posição,
se hierarquizando, como foi sempre o caso nas grandes épocas de síntese
do passado. E tudo indica que estamos marchando de novo, no plano
cultural, para a síntese, em reação à predominância e ao excesso de análise
do século XIX. 112
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3
DO ESTILO À SÍNTESE DAS ARTES
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3.01 O FIM DA TRADIÇÃO E A CONSCIÊNCIA DO PROBLEMA DO ESTILO
Como já apontáramos no capítulo anterior, a proposição de uma síntese ou
integração das artes orientou a intervenção de Pedrosa na compreensão crítica do percurso
da arquitetura moderna brasileira e, sobretudo, em sua exegese de Brasília, que teremos
oportunidade de examinar em detalhe no próximo capítulo. Nesse passo, empreenderemos
uma investigação das origens do projeto da síntese ou integração das artes através da
formulação original com o compositor Richard Wagner e com o arquiteto e historiador
Gottfried Semper. Desde a origem, a síntese das artes levantava o problema de por que a
arte na modernidade deixara de ter evidência de standards e, mais que tudo, de ter inserção
em práticas das sociedades que a produziam.
Em Semper, para quem a arquitetura estava no centro do problema, essa questão
conduziu à mais profunda investigação da origem e do sentido do fenômeno do estilo, já
tentada até meados do século XIX, com fortes implicações para toda a teoria da arquitetura
posterior, de modo tal que o espaço veio a adquirir proeminência nas teorias estéticas e no
desenvolvimento da história da arte em geral. Mostraremos os desenvolvimentos do
conceito de espaço arquitetônico a partir de Semper, com profunda influência sobre
Schmarsow e Giedion, os prováveis autores que prepararam o aparecimento nos escritos
pedrosianos do tema do espaço arquitetônico como um “organismo vivo”.
Já vimos com Kaufmann como a controvertida autonomia da arquitetura teve como
condição o fim da autoridade normativa da tradição, o que aponta para a conexão entre
autonomia e estilo uma vez que essa questão ocupou intensamente, para dizer o mínimo, a
arquitetura e a teoria nos séculos XVIII e XIX, algo cujo desfecho está nas origens da
arquitetura moderna. Seguiremos, agora, alguns historiadores da arquitetura através dos
quais as condições do aparecimento do historicismo e do ecletismo estão indissoluvelmente
ligadas à autonomia, enquanto uma condição moderna, quer se a acolha positivamente,
quer contra ela se insurja negativamente. A concepção de Wagner e Semper do que fosse o
estilo, em confronto com os historiadores mais recentes, permitirá também alguma clareza
sobre essa questão tão difícil de captar conceitualmente.
Do ponto de vista do percurso crítico de Pedrosa, a formulação original da
Gesamtkunstwerk, a obra de arte total ou síntese das artes, apresenta uma série de posições
que, malgrado todos os deslocamentos havidos entre 1850 e meados do séc. XX,
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reaparecem no crítico brasileiro, o que torna a investigação dos escritos de Wagner e
Semper ainda mais oportuna. Sobretudo, a síntese das artes vai assumir nos escritos de
Wagner, ainda que com muitas ambiguidades, o aspecto de um voltar-se da arte autônoma
ao propósito de suprassumir a si mesma numa transformação estética do mundo ou, na
expressão tão difundida, reaproximar ou reunir a arte e a vida.
É claro que nos deparamos aqui com as prospecções histórico-filosóficas e com o
milenarismo moderno inerente à obra de arte total. O drama trágico grego e o modelo da
obra de arte total de Wagner e Semper, desempenhavam nos escritos desses autores um
papel análogo ao da “forma primeira fisionômica” na teoria estética de Pedrosa, a qual
tivemos oportunidade de investigar nos capítulos precedentes.
Alguns autores sugerem que a Gesamtkunstwerk esteja na origem de tendências que
têm manifestado na arte moderna uma exigência tal de efetividade ou de integração da arte
à efetividade social, que terminam, às vezes, por inverter os termos, ou seja, voltar-se contra
a coisificação da vida ou da história no formato tradicional da obra de arte. Desse modo,
desde que a arte possa parecer pertencer ao mundo negador da vida, que ela tenha um fim.
O conceito de vida está implicado aqui, seja no modo filosófico, seja simplesmente no modo
de uma retórica compulsiva; afinal, quem se opõe à vida? Que outro valor poderia ser mais
alto que a vida?
A tragédia grega foi o tema em torno do qual Wagner e Semper, malgrado as
diferenças entre si, construíram a ideia de Gesamtkunstwerk, pois aquela era modelo da
mais elevada arte, ao mesmo tempo que da mais autêntica pertença à vida do povo que a
produziu, o povo grego. Não por acaso, o drama trágico grego, bem como o sentido do
trágico em geral, tornaram-se para a literatura o centro da célebre oposição e do
antagonismo entre o compositor e o filósofo Friedrich Nietzsche, que uma vez tinham sido
amigos.
Nietzsche construiu uma filosofia da vida como “vontade de potência”, a qual incide
criticamente sobre a filosofia da vida que se apresenta nos escritos de Wagner e sua
correspondente concepção da tragédia; para Nietzsche, a concepção wagneriana traía
“ressentimento” e “negação da vida” 1. Nessa oposição entre dois conceitos de vida, torna-se
possível abordar criticamente as relações entre o milenarismo da Gesamtkustwerk e a
1
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renúncia à plena criatividade da obra autônoma em nome de uma salvação secularizada, o
que Wagner chamava de a “revolução da humanidade”.
Essa tendência a oscilar entre extremos pode ser flagrada in nuce ao redor das
concepções de monumento presentes em Wagner e em Semper. O primeiro realçava no
monumento o caráter de rememoração do que fosse já irremediavelmente morto para a
vida, enquanto o segundo investia a rememoração monumental de permanente efetividade
da experiência fundadora dos povos com a necessidade, uma efetividade que respondia,
como veremos, pela vitalidade e pela possibilidade do estilo.
Como já tivemos oportunidade de ver em Pedrosa, o monumento aparecia-lhe, na
modernidade, como símbolo de poder das classes dominantes e de seus políticos, já
desprovido de universalidade e, assim, fora das possibilidades autênticas da arte moderna e
contra elas. Já vimos, também, como a monumentalidade só lhe era aceitável em Brasília, na
medida em que fosse abstrata nas formas e imediatamente presente na satisfação de
finalidades coletivas, ou seja, monumentos arquitetônicos que fossem edifícios e disposições
urbanísticas que provessem integração social das massas miseráveis brasileiras ao
desenvolvimento e à modernização.
As circunstâncias em que Wagner e Semper elaboraram sua proposição, ou seja, as
revoluções de 1848 e 49 na Alemanha – pois ambos lutaram nas barricadas de Dresden e
amargaram mais de uma década de exílio da Federação de Estados Alemães 2 – acrescentam
ainda outro componente de interesse para a compreensão de Pedrosa e Brasília. Trata-se do
nacionalismo alemão, voltado à unificação nacional democrática e radical em 1848/49, e o
rumo que o compositor deu, posteriormente, ao nacionalismo, o qual o faz figurar como um
elaborador de primeira hora da ideologia do “caráter nacional”, cujas vicissitudes não
deixam de oferecer alguns insights sobre a construção de Brasília para o imaginário político
por Pedrosa e com o comércio difícil desse autor com o “mito fundador”, objetos do
próximo capítulo.
Na pesquisa historiográfica estamos às voltas com os conceitos de modernidade e de
tempo histórico, sobre o qual a modernidade tem perspectivas que a singularizam.
Precisamos de um conceito de modernidade apto a dar conta da questão da autonomia no
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campo arquitetônico e naqueles outros que lhe são correlatos. Só podemos proceder por
interrogar autores, como, aliás, vimos fazendo até aqui.
Manfredo Tafuri, em Projeto e Utopia, constrói seu discurso e sua pesquisa a partir
de uma experiência moderna, por excelência, formulada a propósito do que seja a condição
moderna. Trata-se da experiência do choque tal como conceitualizada por Walter Benjamin
e da correspondente configuração da “obra de arte alegórica”. Tafuri, contudo, insere esses
conceitos no universo da crítica da economia política, de modo a assimilar o choque à
condição perceptiva ou mental de se viver numa plena economia mercantil. A circulação
monetária ou de mercadorias constitui o choque conceitualizado por Simmel 3, a constante
alternância entre o sensível e sua conversão a valor monetário e a cadência da circulação,
que condicionava a atitude blasée. A metrópole era, assim, o lugar por excelência do
choque, no qual todas as relações estão suspensas em face da circulação mercantil.
A obra alegórica foi conceitualizada no âmbito de um estudo sobre o barroco, 4 em
cujas obras a unidade do que era a mimese se desfez numa reunião desconexa de
fragmentos, índice de que o mundo perdera a sua unidade de sentido que assinalava o lugar
a cada coisa numa imagem total e orgânica. Tafuri encontrou a obra alegórica, ou assim a
interpretou, no repertório da arquitetura, já em meados do séc. XVIII, nas Observations sur
l’Architecture”(156, Haia) de Marc Antoine Laugier e na série de gravuras de Il Campo Marzio
Dell’Antica Roma(1761-2, Roma) de Piranesi.
Na primeira delas, conquanto para os teóricos dos anos 1700 a cidade se mantivesse
na mesma área formal que a pintura, “a seletividade e o criticismo significam a introdução,
no urbanismo, de um fragmentarismo que colocava no mesmo plano dos valores não apenas
a Natureza e a Razão, mas também o fragmento natural e o fragmento urbano” 5. A estética
do pitoresco fazia-se sentir e o conceito de natureza era equacionado à razão, enquanto
fundo de objetividade e de verdade, frente ao qual os esquemas formais do barroco se
tornavam um inaceitável apriorismo, algo artificial, contra o que a reunião de fragmentos da
tradição e da natureza se dá sob uma ordem diversa, segundo Tafuri, a ordem da conversão
da cidade a “máquina produtora de novas formas de acumulação econômica”. Do aparente
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paradoxo entre naturalismo e pitoresco, de um lado, e a razão econômica, de outro, Tafuri
deduzia o papel da ideologia.
Chama a atenção, para os fins de nosso estudo, o fragmentarismo da obra alegórica,
que se mostrava nas gravuras de Piranesi como uma visão de pesadelos, onde assumia
contornos da “crítica histórica” e de criticismo em geral a operar uma “autópsia da
arquitetura” ou da tradição. Na perspectiva niilista “descortinável atrás das fantasias
alucinadas de um Lequeu, de um Bélanger, de um Piranesi”, o criticismo iluminista
renunciava à formalização da cidade em prol de uma “vocação científica”, ou seja, ser uma
“ciência das sensações”, como na “arquitetura falante”, ou um “instrumento de equilíbrio
social” na questão dos “tipos” de Durand e Dubut.
Segundo Tafuri, a necessidade de equilíbrio social surgia com o enfraquecimento da
sociedade tradicional para assinalar a cada um o seu lugar, bem como do redemoinho social
em que se tornavam as grandes cidades já no capitalismo mercantilista. Por outro lado, a
arquitetura falante, pesquisada através da psicologia, denunciava que a autoridade e a
indubitabilidade das formas artísticas se haviam perdido e que a relação com elas passava a
ser dependente de ideias, não o sendo mais da ordem da comunicação direta, imediata e
universal.
Mas o que seria o criticismo dissecador das formas e da tradição senão a autonomia?
Ora, a autonomia despontava porque a tradição perdera sua força e sua indubitabilidade,
sua capacidade de situar a natureza e as formas da obra arquitetônica, bem como o que
fosse e o que não fosse digno da arquitetura. O criticismo é a interrogação livre, a atividade
de duvidar em todas as esferas a que concerne o projeto, de interrogar a tradição e de
deslocá-la. Neste sentido, a “livre” circulação de mercadorias e de capitais, bem como a
“liberdade” de contratar e encerrar contratos de trabalho, sem dúvida revela sintonia com a
questão da autonomia, mas não a explica nem a esgota, com certeza, não no formato da
causalidade.
Num ponto bem distante de Tafuri no espectro ideológico dentre os historiadores da
arte e da arquitetura, Hans Sedlmayr desenvolveu sua tese da “perda do centro” como
corolário da arte autônoma 6. Em sua tese, o desenvolvimento da arquitetura nos séculos
XVIII e XIX ocupa uma posição proeminente na construção de um argumento que a
ultrapassa e concerne a todas as esferas artísticas. O autor flagrou o fim da tradição e o
6
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aparecimento de um certo número de problemas ou programas de projeto que, no decorrer
desses séculos, constituiu um deslocamento das expectativas que a tradição satisfazia. Eram
os chamados “problemas-mestre”: o jardim paisagístico, o monumento arquitetônico, o
museu, o teatro, a exposição e a fábrica.
Na vigência da tradição, clássica ou cristã, havia tipos arquitetônicos, certas
configurações espaciais e construtivas associadas a usos bem definidos que permaneciam
fixas por longos períodos e deram suporte ae desenvolvimento do que a modernidade
chama de estilos arquitetônicos e das artes contribuintes; nas palavras do historiador, essas
configurações exibiam “uma certeza no modo de abordagem e algo como um tipo fixo” 7. O
próprio desenho das cidades seguia tipos urbanísticos definidos e fixos, como o foram as
cidades que os romanos fundaram por todo o império. Assim foi com o templo períptero,
com o teatro, com o bouleuterion, com as ágoras, mercados e pórticos nas cidades gregas.
Assim foi com o fórum, com a basílica, com os anfiteatros, com as termas e os hipódromos
em Roma. Assim foi, também, com a basílica cristã e com o mosteiro durante a idade média
até o séc. XVII.
De acordo com esse autor, já na Idade Média tardia apareceu o “paço municipal” e,
no renascimento e no barroco, desenvolveram-se o palácio dos príncipes e monarcas e os
castelos, os quais chegaram a rivalizar com os edifícios eclesiásticos. Esses foram os edifícios
que, em seu tempo, concentraram todos os esforços artísticos, enquanto tudo o mais seguia
soluções práticas e modestas. Essas obras em que a arquitetura, pintura, escultura e
decoração se reuniam, representavam ou tornavam presente algo de invisível, mas
indubitável, para a totalidade do corpo político que os construíam, fosse este algo a phýsis
dos antigos, a divina providência cristã e, por delegação, a monarquia nacional absoluta.
Sobretudo, as configurações tipológicas, as formas e as soluções naquelas produções
exibiam uma indubitabilidade e uma segurança de estilo para as quais a modernidade jamais
conheceu equivalentes, ressentindo-se de algo como perda ou fim.

O autor assinalava que

essa perda, enfim, não era algo como uma crise circunstancial, pois no séc. XIX, catedrais,
palácios, castelos e paços municipais continuaram a ser construídos, com combinações
tipológicas as mais variadas e a custos elevados inclusive sem, contudo, exibir aquelas
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qualidades 8. Essas obras não exibiam mais aquela unidade orgânica entre a estrutura e
demais componentes, tendo esses últimos se tornado como que uma “vestimenta”
ornamental e plástica intercambiável e incerta.
Nessas constatações, Sedlmayr evocava a tese hegeliana, segundo a qual o invisível
transcendental, o Espírito, nas condições da modernidade deixara de comportar
representações sensíveis e que essas, por sua vez, passaram a depender da mediação de
ideias abstratas, privadas da possibilidade de outrora de manifestação sensível de modo
imediato e para todo o corpo político ou comunidade. Sedlmayr, um cristão conservador,
senão reacionário, estava longe de subscrever a tese hegeliana, como o fazia Kaufmann, mas
a evocava como comprovação de sua própria, a saber, a decadência do ocidente cristão com
o enfraquecimento da religião. Não obstante, o diagnóstico da “perda do centro” é muito
bem feito.
Os problemas-mestre teriam surgido no início do séc. XVIII com o jardim paisagístico
e teriam, cada um deles, concentrado a ambição criativa arquitetônica por certo tempo,
duas gerações no máximo, um após o outro. Cada qual, durante seu tempo, teria exibido a
força de definir estilo, ou seja, aquela “certeza no modo de abordagem, algo como tipos
fixos” 9. Foram, desse modo, “os problemas que poderiam reivindicar ter ocupado o lugar
antes próprio à arquitetura sacra” ou algo de uma “significação e um poder comunais” 10, por
algum tempo, é claro.
O prestígio artístico do jardim paisagístico, o primeiro dos problemas-mestre
modernos teria durado aproximadamente de 1720 a 1830. Foi um novo gênero, diverso
daquele contra o qual se insurgira o jardim arquitetônico da tradição renascentista e barroca
italiana e francesa. Sua difusão foi avassaladora, com muitos jardins arquitetônicos
convertidos à nova estética, mesmo que a elevados custos 11. Sobretudo, o jardim
paisagístico pretendeu arrebatar para si a primazia detida, até então, pela arquitetura e pela
pintura paisagística, uma subversão hierárquica como a tradicional rivalidade entre as artes,
como o paragone renascentista, jamais vira.
Sedlmayr traçou rapidamente as construções de ideias que deram suporte a uma
nova atitude espiritual, ou cultural, à qual o novo gênero deu expressão; mas tratou-se de
8
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um sentimento de época, algo passageiro, ainda que tendo deixado profundas
consequências, algo como uma moda cultural talvez. A ideia de natureza ganhara um novo
colorido com o panteísmo dos filósofos do séc. XVII e repercutiu no século seguinte, em
particular, no pensador inglês Shaftesbury (1671, 1713). Tratava--se de uma construção com
proposições da filosofia antiga, deslocadas pelo panteísmo de então, pelo que a natureza,
enquanto tudo perpassasse, surgia como um princípio inefável a operar inclusive no homem,
pelo que deixava de confrontá-lo e o acolhia com simpatia. Ela era perfeita como todas as
suas criações, e dela emanava um poder inato para o belo e para a razão. Essa equação
entre natureza e razão parece-nos, hoje, um tanto estranha, mas fazia parte da composição
das raízes do iluminismo e do romantismo.
O autor apontava que a estética do pitoresco e a natureza acolhedora, viria a dar
lugar a Rousseau bem como às célebres “robinsonadas” setecentistas. Mas a perfeição da
natureza, no entanto, só existiria como ideia a brilhar nas coisas criadas, jamais, contudo, na
plenitude, a qual apontava para um “paraíso primevo que existiu no começo do mundo, para
o qual o homem luta para retornar” 12. Assim, o papel das artes, e do jardim paisagístico mais
do que todas, seria recriar o Éden bíblico ou, pelo menos, evocar-lhe memórias, bem como
da Arcádia, do Elísio e dos idílios e fantasias da poesia. Assim, o elemento divino ou
metafísico não era imediato nem comunitário, mas dependente de ideias e da poesia, para
os que lhes tivessem acesso. Ironicamente, esse estado de espírito e de culto, com sua
correspondente moral, desenvolveram-se nas amplas extensões das terras remanescentes
ainda do sistema feudal, as quais haviam sido desocupadas pela expulsão dos servos da
gleba na Inglaterra.
O jardim paisagístico reivindicava superar a arquitetura pela extensão bruta de suas
criações, por trabalhar com as feições dos terrenos naturais e da vegetação com grande
liberdade, bem como por incluir a escultura e a própria arquitetura, dentro dele mesmo.
Gabava-se de ter superado a pintura paisagística por compor séries de vistas perspécticas,
enquanto a pintura tinha que contentar-se com uma só estática. A extensão temporal dessas
séries conferia-lhe uma qualidade que só a música tivera, até então, de imitar e condicionar
o fluxo anímico, bem como o fazia sensível a todo tipo de cambiantes e de surpresas,
volúvel, portanto, como a própria natureza. Sedlmayr citava vários testemunhos eruditos,
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Goethe entre eles, em suporte dessas alegações e do entusiasmo que despertava no auge de
seu prestígio por volta de 1760.
A despeito da mediação literária das ideias, ou a propósito mesmo delas, o jardim
paisagístico, assim como a “arquitetura falante” mais tarde, almejava uma apreensão direta
e imediata, mas não à base do pertencimento ao mundo comum. O culto à natureza que
nele tinha seu local não se dava no âmbito de comunidades ou congregações; em vez disso,
era uma experiência individual, no máximo para caminhadas em casais ou em grupos de
amigos:
(...) Entre as muitas peculiaridades da natureza presentes nestes jardins não
havia nenhum lugar especial e exaltado acima dos outros, quer no senso
barroco do point de vue, quer no sentido sagrado do termo, aplicável a
altares em templos e igrejas.(...) Não haveria nesses jardins nenhum ponto
alto que fosse um magneto para nossos desejos, mas cada um poderia
vagar livremente sem se perguntar de onde vinha ou para onde ia.” 13

Por contraste, a arquitetura estava demasiado comprometida com centralidade,
eixos e simetria, dificilmente podendo livrar-se da ideia de um clímax. Como se vê, a tese de
Sedlmayr da perda do centro encontra ampla confirmação nas imagens que arrola, aliás,
talvez bem demais. O autor acrescentava ao jardim paisagístico ainda outra nota comum aos
problemas-mestre que era estabilizar-se, não mais como obra de arte que “mostrou a maior
segurança em seu desenvolvimento interno e a maior consistência na atitude espiritual que
expressava” 14, mas passando a imitar outro problema-mestre que viera a sucedê-lo e, por
fim, tornando-se uma instituição moderna de mediação entre o público e a cultura, o lazer e
o entretenimento: “O declínio começa por volta de 1830. O parque adquire o caráter de
museu, um tipo de museu da natureza. (...) Em meados do século os sucessores do parque
adquiriram traços inequívocos de uma exposição” 15.
A fluidez formal, a experiência mediada por ideias e fruída individualmente, em vez
de comunitariamente, são traços da modernidade artística presentes no jardim e que
marcavam o destino dos problemas-mestre, que era ser o centro do estilo por algum tempo
e depois aclimatar-se à ausência de estilo na modernidade, algo das mais sérias implicações
para o desenvolvimento da arquitetura nos últimos dois séculos e meio. Isso nos conduz,
agora, para a implicação mútua de dois fenômenos da maior monta, a saber, que a
13
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autonomia é indissociável da ausência de estilo e veio a ser quando já não havia estilo
histórico, ou seja, dotado de autoridade e de indubitabilidade. Não admira, portanto, que a
arte autônoma surja com o criticismo histórico e com a “autópsia” da tradição, como vimos
com Tafuri.
Podemos arrolar, ainda, outro testemunho historiográfico dessa relação de mútua
implicação. Autonomia significou também a autonomização das formas e soluções históricas
da tradição para aplicação a finalidades totalmente diversas do que serviam na origem. Essa
é uma possibilidade da arquitetura paralela ao que Tafuri denominava, enquanto arquitetura
como ciência das sensações em prol de uma arquitetura falante, ou técnica de tipificação de
soluções a serviço do equilíbrio social; a arquitetura poderia proceder à “autópsia” da
tradição, ainda que ingenuamente, para proporcionar os deleites que a sensibilidade de
aristocratas requeria, como nos jardins paisagísticos e as peças arquitetônicas espalhadas
através deles, como imitações de arquiteturas de outras épocas ou lugares, bem como da
construção de falsas ruínas a evocar a perecibilidade da fatura humana em meio à
eternidade da natureza.
O testemunho em questão dá conta da aparição do ecletismo 16, já em fins do séc.
XVII, com John Vanbrugh (1664, 1726) e Nicholas Hawksmoor (1661, 1736), dois arquitetos
associados. O primeiro era um escritor que se tornou arquiteto para atender aos apelos de
sua clientela, após bem sucedidas experiências cenográficas, e o segundo, um praticante
saído do estúdio de Christopher Wren. Esses arquitetos criaram um idioma arquitetônico
próprio, por:
(...) deleite em obter novas composições através da mistura de elementos
clássicos em combinações excêntricas, ou por inverter a relação tectônica
normal dos motivos clássicos, procedimentos até certo ponto
correspondentes, com referência à arquitetura do séc. XVI, ao que
conhecemos como maneirismo, mas muito mais radicais, a ponto de terem
virtualmente criado um novo vocabulário arquitetônico com formas
esculturais 17.

Collins comentava, ainda, que
(...) projetavam alegremente, quer no clássico, quer no gótico, sem
considerações de qualquer tipo quanto aos princípios envolvidos. Em
segundo lugar, encontramos, sobretudo em Hawksmoor, o que John
Summersondescreveu como uma “paixão mórbida pela arqueologia”. Em
16
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terceiro, encontramos em seu trabalho uma busca deliberada por efeitos
escultóricos e pitorescos, uma técnica particularmente admirada por John
Soane, que afirmava que a inventividade de Vanbrugh não tinha igual na
Inglaterra, e que o “jovem arquiteto que estudasse os efeitos pitorescos de
seu trabalho aprenderia a evitar a aborrecida monotonia de artistas
menores e a pensar por si mesmo, bem como desenvolveria gosto
próprio.” 18

Entende-se que o “indiferentismo” que praticavam fosse explicado pelo autor pelo
gosto clássico que diferenciava a Inglaterra do barroco que se praticava, então, no
continente, mas também pelo fato de que sua carência de treino formal em academias
facilitasse seu comércio com a tradição, baseado na moda literária. O que intriga, contudo, é
que isso se tenha tornado possível, ou seja, que a autoridade da tradição tenha sido
convertida em um catálogo de elementos intercambiáveis para a produção de efeitos. Com
esses arquitetos, estava-se a um passo do que Tafuri chamava de crítica histórica e também
de “crítica da crítica”, a qual pedia uma verificação feita fora da arquitetura, ou seja, na
literatura 19.
Há, contudo, uma diferença, pois o criticismo respondia ao drama do que iria se
configurar como o fim da norma do estilo, enquanto o ecletismo, ou indiferentismo desses
arquitetos não via drama nenhum, antes aceitavam que a clientela da velha aristocracia e,
sobretudo, da burguesia de mentalidade utilitária e necessitada de legitimação social,
requeresse estilo ou estilos. O século XVIII formou a “consciência dos estilos” 20, ou seja, a
percepção de que a modernidade carecia do que todas as outras épocas exibiam, o estilo ou
a norma da tradição dotada de autoridade e indubitabilidade, o que se traduzia em certa
uniformidade de aparência nas produções tanto da grande arte quanto do artesanato, uma
aparência adequada às coisas do mundo 21.
Se a autonomia é uma possibilidade condicionada, ela o é às expensas de outras que
se tornaram impossibilidades. Assim, essa condição moderna pode ser compreendida, e
muitas vezes o foi e continua a sê-lo, como privação, como fim ou morte. Acontece,
também, que a tradição perdida seja interpretada como algo que mudou necessariamente
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de forma e de manifestação fenomênica, como era com a arte e o espírito em Hegel, ou
como algo incerto e aberto à prospecção. Se a autonomia for compreendida como uma
possibilidade, passa-se, então, à investigação prospectiva. Se for compreendida como
ausência intolerável, têm lugar projetos de reversão, os quais podem, amarga e
inadvertidamente, concluir-se numa perspectiva do tipo da Hegeliana.
Um estudo recente da historiadora da arquitetura Mari Hvattum 22 logrou rastrear a
passagem das aporias da questão do estilo à proposição da “obra de arte total”,
principalmente nos países de língua alemã, no âmbito dos quais, aliás, esta última surgiu. A
questão do estilo foi marcada, naquela tradição, pelo conceito de Zeitgeist elaborado nos
círculos do movimento romântico alemão por Johann Gottfried Herder (1744, 1803),
segundo o qual cada época histórica teria, perpassando todas as manifestações e produções
culturais, artísticas, políticas e sociais, uma certa unidade de sentido ou uma
Weltanschauung, uma certa visão de mundo.
Provavelmente, sob a influência da cosmologia de Shelling (1775, 1854), a teoria do
estilo adquiriu o formato do tempo histórico como os ciclos de vida e morte de um
organismo, o que lhe deu uma estrutura propícia à formalização dos grandes períodos
estilísticos da história, algo bem visível, por exemplo, nos escritos bem posteriores de Le
Corbusier 23. A filosofia da história de Hegel (1770, 1831) ∗, com a série das figuras
necessárias do Espírito, também marcou decisivamente a teoria do estilo, à qual proveu um
sentido mais articulado e definido, o que deu impulso à sua difusão. Por fim, a autora reuniu
em seu estudo escritos do francês Saint-Simon (1760, 1825) que, entende-se tenham
incidido na tradição alemã, e cujo formato historicista assumiu contornos mais
sociopolíticos, associando as crises por que passavam as nações europeias, como a
revolução francesa e a revolução industrial, à crise do estilo. Assim, o estilo passou a ser
portador de uma correspondência ou de uma coerência a ligar as formas artísticas a um
povo e a uma época, coerência ou unidade de sentido que, desse modo, ultrapassavam em
muito o limite das artes.
22
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assim entendido, o estilo teve duas decorrências de interesse para nosso estudo: por
um lado, tornou-se um princípio ordenador nas várias historiografias da arte, desde o séc.
XIX adentrando o séc. XX, chegando até hoje. Em segundo lugar, acabou por dar forma às
percepções que a modernidade tinha de si mesma, ainda que negativamente, ou seja, por
dar-se conta da ausência de estilo na modernidade. As duas vertentes exerceram influência
recíproca, que perpassou todas as vicissitudes da teoria, da história, da crítica, dos
programas de reforma e das vanguardas ∗.
Os primeiros questionamentos sobre a ausência de estilo na modernidade,
compreendida como uma crise mais ou menos dramática, tinham como contraparte a ideia
de que as grandes épocas da arte e do estilo gozavam de uma unidade orgânica que a
modernidade não havia logrado. Aquela unidade, a bem da verdade, tendia a ultrapassar a
esfera da arte e a incluir numa unidade também a sociedade que lhe dera origem; a ausência
de limite decorre da aplicação de esquemas especulativos da filosofia da história como se
esses fossem realidades indubitáveis. Na tradição alemã da teoria da arquitetura, levantada
por Mari Hvattum, a ideia de correspondência aparecia já com historiadores e teóricos da
arquitetura da primeira metade do séc. XIX como Franz Kugler (1808, 1858) em 1834, mas
ganharia força com Heinrich Hübsch (1795, 1863) e Carl Bötticher (1806, 1889). Em 1849,
aparece a formulação da Gesammtkunstwerk em textos do compositor Richard Wagner
(1813, 1883), saídos de anos de intensa colaboração intelectual com seu amigo Gottfried
Semper(1803, 1879), arquiteto e brilhante teórico do estilo, cujos escritos, por seu turno,
trouxeram essa nova orientação à questão no campo da arquitetura.
Segundo Hvattum, as posições de Hübsch e de Bötticher devem ser compreendidas
no contexto do desenvolvimento da arquitetura alemã, desde fins do séc. XVIII, com a
produção do historicismo neoclássico de brilhantes arquitetos, como Friedrich Gilly, Karl
Schinkel, Wilhelm Von Klenze, entre outros, e dos trabalhos de arqueologia na Grécia recém-liberada da dominação otomana, em 1830. Esses autores manifestavam tanto uma
oscilação de preferência entre os estilos grego e o gótico como fontes para um futuro estilo
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da modernidade, quanto uma oscilação entre revival e ecletismo, mas, sobretudo,
manifestavam incertezas dramáticas.
Segundo a autora, Hübsch considerava a arquitetura grega verdadeira, pois cada
elemento arquitetônico era formalizado e usado de modo consistente com seu verdadeiro
propósito. Um estilo verdadeiro ou natural, como queria, só surgiria se o arquiteto se
compenetrasse nas necessidades do tempo e, assim, adequasse as formas arquitetônicas ao
material e à cultura de que eram expressão, razão pela qual não considerava que o grego ou
qualquer outro poderia ser o estilo da modernidade.
Mais do que tudo, Hübsch percebia a falha geral de todo revival estilístico, e se
admirava com que, apesar de que os fatores formativos do estilo na modernidade fossem
diferentes de todos os estilos anteriores, ainda se construísse no estilo grego, entre outros.
Consolava-se com que a modernidade não fosse a única época de ruptura entre a expressão
artística e as condições históricas prevalentes, pois, assim julgava que havia sido também
com a adaptação paleocristã do tipo da basílica romana, sob convulsões sociais
supostamente análogas. Aliás, o sucesso da basílica cristã, um híbrido nascido em época de
crise, convencia-o de que algo semelhante pudesse ocorrer na modernidade, ou seja, que
um tal híbrido em tempo de crise fosse assim mesmo capaz de conformar-se ao princípio de
correspondência:
(...) O edifício no novo estilo não mais terá um caráter histórico e
convencional, do tipo em que uma resposta emocional seja impossível sem
uma instrução prévia em arqueologia: ele terá um caráter verdadeiramente
natural, e o leigo vai sentir o mesmo que o artista educado. 24

Aqui aparece a exigência, ou a esperança, de que o novo estilo restabelecesse uma
suposta comunicação direta e imediata com o público em geral, exigência essa que viria a
passar integralmente para a Gesammtkunstwerk de Wagner e Semper; a propósito, segundo
esse último, “a arte, no que tem de mais sublime, odeia exegese” 25. A invenção do
nacionalismo moderno ocorreu mais ou menos simultaneamente à questão do estilo e da
correspondência entre o tempo e as formas, pelo que a cada época e povo deveria
corresponder um estilo, como expressão autêntica do povo, não adulterada pela corrupção
24
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que a sociedade não natural lhe impunha. Por outro lado, o primado da noção de
correspondência dava margem ao determinismo das condições técnico-materiais, o oposto
diametral do historicismo.
Segundo Hvattum, Bötticher dava um encaminhamento diferente para conclusões
não dessemelhantes às de Hübsch. Conceitualizou a coerência do estilo como entre o
“princípio interior” e a “forma exterior”, entre Kernform e Kunstform, cuja não
correspondência responderia pela carência de unidade em certos períodos da história, como
na arquitetura de cavernas indiana, na arquitetura islâmica e na arquitetura alemã sob a
influência do renascimento italiano. Assim, na arquitetura islâmica haveria falta de unidade,
pois a estrutura era como que vestida por padrões florais que lhe eram estranhos.
Considerava a situação da arquitetura oitocentista como análoga à islâmica, ou seja,
vestindo seus edifícios com trajes aleatórios, não respectivos da condição material e cultural
sob as quais eram construídos. Na dificuldade, porém, em que os arquitetos de seu tempo
pudessem identificar os fatores sobre os quais fundar o novo estilo, preferia confiar, mais
uma vez, no vocabulário histórico, entre o grego e o gótico.
Notemos que, desse modo, a crise mostrava-se como a impossibilidade de repetir
motivos históricos de modo significante, não menos que se desfazer deles. Bötticher preferia
apostar numa antítese dialética da qual emergiria a síntese do novo estilo, aposta temerária
essa à qual juntava uma outra, a de que surgiria um novo material capaz de proporcionar
novo princípio interior que viesse a absorver e coordenar as contribuições dos outros dois, o
grego e o gótico. A isto chamava de “verdadeiro ecletismo”, ou, para nós, uma solução
retórica para a crise.
O drama vivido por esses arquitetos e teóricos, segundo Hvattum, estava nos anos de
1840 por tornar-se ainda mais agudo, senão mesmo à beira do desespero, diante da sombria
possibilidade de que a modernidade jamais revelasse seus fatores formadores do estilo e
que permanecesse numa crise sem saída, algo de uma destrutividade apocalíptica. É nesta
perspectiva que a autora situa o surgimento da Gesamtkunstwerk
combinados de um compositor e de um arquiteto.

pelos esforços
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3.02 RICHARD WAGNER E A GESAMTKUNSTWERK
A primeira aparição da ideia da síntese ou integração das artes deu-se no âmbito
cultural do teatro, pelo compositor e reformador do gênero operístico Richard Wagner
(1813-1883), o qual a tornou conhecida pela expressão alemã Gesamtkunstwerk, ou obra de
arte que reúne todos os gêneros ou meios expressivos e transcende a condição civilizatória
em que prevalece a separação dos mesmos. Wagner desenvolvera a sua hipótese em meio
ao projeto de reformar o gênero operístico a partir da sinfonia coral, a IX de Beethovem e
ressentindo-se de que a ópera de seu tempo fosse uma sequência de números virtuosísticos,
conforme as ambições de carreira de cantores e ao gosto do público usuário filisteu.
Em 1842 Wagner chegou a Dresden com a intenção de estabelecer uma reputação
artística, e passou a frequentar os círculos intelectuais daquela cidade, onde travou uma
amizade de intenso debate de ideias com Gottfried Semper (1803-1879). Este último,
arquiteto, teórico e historiador, teve uma juventude rebelde e aventureira, com cursos
superiores frequentados de modo intermitente e longas temporadas na Itália e em pesquisa
arqueológica na Grécia, ao fim da qual apareceu com o estudo que primeiro o projetaria,
sobre a policromia na arquitetura grega antiga 26. Este lhe valeu a indicação de Karl Friedrich
Schinkel, pela qual se tornou professor na Kunstakademie de Dresden, em 1841.
Essa época de suas vidas, contudo, chegou ao fim nos anos de 1848 e 1849, quando o
monarca prussiano decidiu abdicar da coroa, da constituição e do plano de unificação da
Alemanha produzido pelo Bundestag eleito, ou Assembleia Nacional, o que conduziu a
protestos violentos em várias partes do país. Acontecia, então, que a monarquia prussiana
não queria de modo nenhum que a unificação alemã se desse sob o movimento radical e
democrático de então, motivo pelo qual outros vinte e dois anos se passariam até que a casa
se arrumasse, por assim dizer, para a unificação alemã. Naquele quadro de 1848, o monarca
da Saxônia quis deixar a capital Dresden e pediu assistência ao monarca prussiano, o qual
enviou tropas para confrontação armada com o Landtag (assembleia estadual) saxão. Do
confronto entre insurgentes pró-unificação e as tropas prussianas resultaram centenas de
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mortos, prisioneiros e outros tantos que se viram forçados ao exílio, entre eles Semper e
Wagner 27.
Dentre os textos de Wagner, Arte e Revolução e A Obra de Arte do Futuro mostram
suficientemente o sentido de sua proposição. Ambos foram escritos em 1849, logo após o
fracasso da Revolta de Dresden, que terminaria por enviar o compositor e seu amigo, o
arquiteto Gottfried Semper, ao exílio.
No primeiro daqueles textos citado, aliás, por Pedrosa 28, dá-se a constatação de um
mal-estar bem moderno: os artistas tornaram-se filisteus servidores do comércio e a arte
havia decaído à esfera do luxo para deleite das elites. Este mal-estar diz algo que singulariza
a modernidade, pois, em outras épocas, ninguém se importava com que os refinos da arte
fossem encontrados apenas em templos, edifícios públicos e residências principescas. Aliás,
os gregos antigos olhavam os artistas com suspeita, ou seja, seriam indignos da condição de
homens livres, mas por motivo diverso, por fazerem comércio com a produção de objetos
belos 29 e não por como se dava o uso daqueles mesmos objetos. Mas por que a
modernidade, com Wagner, punha-se na contramão de outras épocas e manifestava a
exigência contrária? Por que o mal-estar tão grande com o suposto caráter filisteu dos
artistas e a reação para promovê-los a um papel civilizatório tão desproporcionalmente
elevado?
Bem entendido, esse diagnóstico do compositor apenas repetia Hegel, quando este
se dava conta 30 de que a arte, no que concernia a seu destino mais elevado, havia se
tornado coisa do passado. Porém, ao contrário de Wagner, como veremos, Hegel aceitava
de bom grado e até mesmo aplaudia que o coração dos homens já houvesse esfriado para o
belo e que suas mentes se houvessem voltado para ideias e normas universais, pois o
espírito, no passo moderno de seu devir, já não se fazia presente através de representações
sensíveis, mostrando-se no meio abstrato conforme a ele mesmo; a própria arte já nada
presentificava de modo imediato e tornara-se dependente de ideias abstratas, como a
requerer exegese.
27

Cf. MALLGRAVE, H.F. Introduction. In: SEMPER, G. Style in the technical and tectonic arts; or practical
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future. Nova York: Penguin Books, 1977. P. 194-222.
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Wagner seguia de perto o diagnóstico hegeliano, mas o formulava segundo um ponto
de vista diverso. Reprovava os artistas de seu tempo reclamarem das revoluções de meados
do século XIX por que lhes interrompiam os negócios, e afirmava que a arte tinha sua
vocação e seu sentido profundo orientado para o universalismo, o qual se manifestava, de
um modo ou de outro, naquelas mesmas revoluções, aliás, momentos ou passos da
“revolução da humanidade”. Essa tese, conforme veremos, deixava de determinar a relação
entre as finalidades humanas, ou nem mesmo advertia para a necessidade de fazê-lo. Mas o
mal-estar era-lhe tanto maior quanto mais acreditava que o amor ao belo entre os antigos
gregos era isento do interesse mercantil pelo ganho, o qual, a seu juízo, seria o oposto
mesmo do universalismo.
No coração das artes da Grécia antiga estaria, segundo o compositor, o espetáculo
teatral da tragédia, no qual se tornava presente para os sentidos o espírito da religião e do
povo, cujo conteúdo último era a contemplação da necessidade como força vital a impelir o
devir temporal:

(...) Aquela era a obra de arte grega, aquele era seu deus Apolo encarnado
numa arte viva. Aquele era o povo grego na sua mais alta verdade e beleza.
(...) Sempre alerta, incansavelmente a repelir toda influência externa, o
grego não concedia nem mesmo ao mais ancestral costume o direito de
dispor de sua vida mundana livre, de suas ações e de seus pensamentos.
Aos apelos do coro, porém, emudecia, fazia-se escravo solícito da
significação daquele espetáculo. Deixava-se conduzir, então, para a grande
estória da necessidade cantada pelos poetas trágicos na voz dos deuses e
heróis. Na tragédia, pois, ele reencontrava o seu melhor, sua própria
natureza unida ao nobre caráter da nação. Naquele palco, como do fundo
da alma, enfim, como se dela mesma procedesse, a Pitonisa oracular
lançava proclamações. 31 (...)

A grandeza daquele povo, de que Apolo era a síntese em ato, consistia em ter
reunido liberdade individual e espírito comunitário do modo mais perfeito, isto é, a máxima
pluralidade de indivíduos e destinos e a mais sólida comunidade, a qual se baseava não em
laços de privação e de dependência, mas numa vida orientada ao público em que não havia
lugar para os deleites egoístas da vida privada. O amor daquele povo pelo belo teria sido
isento do ganho e de filistinismo, e sua expressão na tragédia havia sido obra de uma ação
comum sob uma mesma ideia. Com a ruína da pólis e o fim da tragédia, separaram-se as
31
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artes contribuintes daquele espetáculo, desde então rebaixadas ao que Wagner
compreendia como os “ofícios artísticos” que a tradição nos legara, como a literatura, a
arquitetura, a música, etc..
Mas qual, segundo o compositor, teria sido a razão daquela ruína? Nenhuma outra
senão o pecado de uma comunidade de homens livres que se sustentava materialmente
pelo trabalho escravo. Seu universalismo, que era estreito e limitado, pois reconhecia nos
homens senhores e escravos por natureza, haveria sido precipitado na dissolução pelo início
da “revolução da humanidade”, quando sob a liderança de Péricles, a pólis ateniense
estendeu os direitos políticos a artesãos e mercadores, classes, afinal, que produziam para
ganho egoísta. A vitória dos revolucionários Péricles e Sófocles contra o conservador Ésquilo,
nas palavras de Wagner, paradoxalmente teria precipitado o destino do ocidente na
escravidão universal com o império romano, o qual viria, por sua vez, a dar lugar a uma
religião da renúncia e da negação da vida, o cristianismo :

(...) Quando não é possível a todos serem igualmente livres e felizes, todos
devem sofrer igualmente como escravos. (...) Deveríamos nós, modernos,
porque compreendemos a causa da ruína da Grécia trágica, aprender “a
amar a todos os homens antes de sermos capazes de amar a nós mesmos,
antes de redescobrir prazer autêntico com nossa própria
personalidade.(...) 32

A grande arte trágica grega teria sido conservadora, ela existiu no ambiente fechado
da pólis, a qual controlava e se protegia da influência do filisteu e do estrangeiro, o bárbaro,
enfim. O renascimento da grande arte da tragédia que, conforme acreditava Wagner, se
anunciava com o universalismo moderno seria, contudo, revolucionário :
(...) Somente a grande revolução da humanidade, cujos começos
esmagaram a tragédia grega, poderá restituir-nos a obra de arte, somente
esta revolução poderá resgatar de profundezas ocultas a beleza nova de um
universalismo mais nobre, aquilo, pois, que um dia ela arrebatou ao espírito
conservador de um tempo e de uma cultura belos mas estreitos.(...). 33

Esses escritos dirigiam-se a um futuro como totalização e fecho de uma era histórica
em que a modernidade se singularizava tanto pelo seu universalismo inédito quanto por seu
mal-estar no campo das artes. Mas esse enfrentamento interrogativo do mal-estar, contudo,
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não dava ocasião propriamente a um programa de ação determinado, mas a uma profissão
de fé, ou melhor, à esperança numa total reversão do curso da história precedente. Mas
como e de onde viria o impulso que tornaria possível na modernidade aquela “revolução da
humanidade”?
(...) Na marcha desumana da cultura, contudo, um radioso dia se avizinha: o
peso enorme com que a cultura aplastra a natureza crescerá tanto que um
dia lhe conferirá o impulso reativo de lançar fora toda a ganga, a ela, a
desprezada, mas sempre viva natureza. Este acúmulo sem fim de cultura
terá, então, ensinado à natureza sua própria força titânica. A liberação
dessa força será, enfim a revolução.(...) Tão logo a irmandade humana tiver
se livrado do cuidado com a manutenção da vida e, assim como o faziam os
gregos que o deixavam com os escravos, o tiver deixado ao maquinário,
afinal, escravo artificial do homem livre e criativo, então, toda a força
humana por si mesma legitimada, será proclamada nada menos que
impulso artístico. (...) Quando a manutenção da vida não mais for o objetivo
exclusivo da vida (...) e a indústria não for mais nossa amante, mas nossa
serva (...) todo homem será, enfim, em um domínio ou outro, um
verdadeiro artista.(...). 34

Ora, essa última passagem deixa claro que o impulso realizador da “revolução da
humanidade” teria como condição de possibilidade nada mais que as forças produtivas da
ciência e da indústria moderna ou, simplesmente, as forças produtivas desenvolvidas pelo
capitalismo. Isso situava o radicalismo de Wagner dos anos de 1848 e 49 no campo comum a
todos os socialistas utópicos e científicos. No fundo, sua esperança, como a desses últimos,
era dirigida à modernidade industrial, esperança de redenção da pena do trabalho e das
desigualdades. Assim, sua esperança se determinava como um programa estético
revolucionário, ou reformista, que, de algum modo, completasse algo cuja falta a
modernidade industrial não poderia, por si mesma, remediar.
Em um estudo sobre os reformadores do teatro moderno, Bertold Brecht e Antonin
Artaud, Jacques Rancière aborda o sentido do teatro e do drama na concepção romântica
que se manifestava em Wagner, bem como o foco do mal-estar que apontava:
(...) O teatro, mais do que qualquer arte, foi associado à ideia romântica de
revolução estética, não já no sentido de mudar a mecânica do Estado e das
leis, mas sim as formas sensíveis da experiência humana. Reforma do teatro
significava então restauração de sua natureza de assembleia ou de
cerimônia da comunidade.(...) 35
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Segundo Wagner, como vimos, o teatro seria o lugar. por excelência. da constituição
estética e imediata da comunidade, ou como Rancière expunha que fosse com os
românticos em geral:
(...) Entenda-se aí a comunidade como maneira de ocupar um lugar e um
tempo, como o corpo em ato oposto ao simples aparato das leis, um
conjunto de percepções, gestos e atitudes que precede e pré-forma as leis e
instituições políticas.(...) 36

A constituição estética da comunidade ou do povo no teatro, conduzia Wagner a
afirmar a primazia da tragédia sobre todas as outras formas artísticas, bem como a
precedência da arte em geral, que seria mais originária, em relação a todas as outras formas
de conhecimento, à base, contudo, de esperanças milenaristas na modernização científica e
industrial. Era como se a condição original e primeira do homem pudesse viver novamente
no mais moderno dos mundos, numa asserção inequívoca do aspecto cíclico do tempo
histórico. Assim, a precedência das leis, do Estado, da religião, da filosofia e da ciência sobre
a comunidade, representava-lhe um estado contrário à natureza humana, uma corrupção
necessária, mas a ter um fim, o qual se anunciava com o universalismo moderno e com sua
contraparte, a modernização produtiva.
Rancière comentava que os reformadores do teatro no século XX, pretenderam levar
o espetáculo teatral à supressão de si mesmo, à “restauração de sua natureza de assembleia
ou de cerimônia da comunidade”, à superação de sua particularidade técnica enquanto
espetáculo:
Qual a essência do espetáculo segundo Guy Debord? É a exterioridade. O
espetáculo é o reino da visão, e a visão é exterioridade, ou seja, o
desapossamento de si. A doença do espectador pode resumir-se numa
fórmula breve : “quanto mais ele contempla, menos ele é.” ∗ A fórmula
parece antiplatônica. Na verdade, os fundamentos teóricos da crítica do
espetáculo são tomados, através de Marx, à crítica feuerbachiana da
religião. O princípio de ambas as críticas está na visão romântica da verdade
como separação. Mas essa ideia, por sua vez, é dependente da concepção
platônica da mimese. A “contemplação” que Debord denuncia é a
contemplação da aparência separada da verdade, é o espetáculo de
sofrimento produzido por essa separação. “A separação é o alfa e o ômega
do espetáculo”*. O que o homem contempla no espetáculo é a atividade
que lhe foi subtraída, é sua própria essência, que se tornou estranha,
voltada contra ele, organizadora de um mundo coletivo cuja realidade é a
realidade desse desapossamento. (...) Em ambos os casos [Brecht e Artaud],
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o teatro apresenta-se como mediação orientada para sua própria
supressão. 37

Este trecho aponta uma relação entre o pensamento romântico alemão e a noção
platônica da mimese, a qual pode ser flagrada em Wagner. Nos escritos do compositor, tal
como em O Banquete 38 de Platão, a necessidade move os seres e criaturas do mundo
sensível e perfaz o devir, a incessante e sempre móvel passagem entre ser e não ser 39∗.
Wagner, como os românticos em geral, montava seu discurso com partes
selecionadas de Platão, pois concebia, com otimismo rousseauniano, que para que o homem
fosse naturalmente bom e o mal fosse uma corrupção temporária, que haveria uma
reconciliação possível e necessária entre aparência e verdade, entre necessidade e
satisfação, entre indivíduo e comunidade, entre felicidade e virtude. Aliás, seria como um
retorno à unidade das partes que se haviam separado no devir. Haveria, portanto, uma justa
medida da necessidade (carência, desejo, paixão) que propiciaria uma passagem dos
prazeres sensíveis à contemplação da verdade, uma elevação formalmente prefigurada, a
despeito do conteúdo diverso, na concepção platônica do amor de Afrodite Urânia 40. E esta
justa medida da necessidade era a comunidade ou o povo:
(...) O povo é o coletivo de todos aqueles indivíduos que sentem uma
necessidade coletiva, ou melhor, todos aqueles que reconhecem sua
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Figura 20 - Casa de Festivais Dramáticos de Bayreuth. Projeto baseado na Ópera de
Munique de Gottfried Semper, levado adiante por Richard Wagner na pequena cidade de
Bayreuth, próxima a Nuremberg, 1876. Planta s/escala.
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/L-Bayrethertheater.png

O teatro operístico da Casa de Festivais Dramáticos de Bayreuth, cuja concepção remonta
ao projeto da Casa de Ópera da Bavária, elaborado por Semper em acordo com Wagner,
foi construído após 1867 e inaugurado em 1876, sob o comando do compositor, em
condições de verbas limitadas alocadas pelo Rei Ludwig II. O compositor e os profissionais
que reuniu, na ausência de Semper, trataram de edificar uma obra reduzida ao essencial,
dispensado acabamentos elaborados e materiais dispendiosos; com efeito, o exterior
permanece até hoje como uma estrutura de tijolos aparentes sem estátuas e apliques,
bem ao contrário das casas de ópera mais tradicionais. Os principais traços do projeto de
Semper e Wagner, e os mais inovadores, foram mantidos. Eles são a plateia em leque, a
emular os teatros gregos da antiguidade, a ausência de galerias e camarotes, a não ser
na extremidade da plateia, de frente também para o palco, e um fosso de orquestra em
degraus em profundidade e totalmente oculto pelo proscênio. A ausência de um lobby
com as tradicionais amenidades sociais, faz com que pareça um teatro grego coberto
e acoplado a uma caixa cênica oitocentista. Os acabamentos interiores se restringem a
revestimentos de madeira, o que contribui para a excelente qualidade acústica da sala.
Cf. Hartnoll, Phyllis, ed. The concise Oxford companion to the theatre. 1st ed. London:
Oxford University Press, 1972. ISBN 0-19-281102-9. p. 7- 8
A concepção arquitetônica é consistente com o projeto da obra de arte total de Wagner e
Semper, e o papel que atribuíam à emulação dos festivais dramáticos da antiguidade. Com
efeito, a ausência de camarotes e de galerias respondia à diretiva de eliminar ou limitar
o ritual de exibição social de ver e de ser visto. A ausência, também, de equipamentos
de amenidades vai na mesma direção. A história posterior desta casa de espetáculos,
contudo, é bem diversa do sonho da Gesamtkunstwerk. Desde os primeiros anos, ainda
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em vida do compositor, em virtude de sua personalidade e da identificação
da sala com seu projeto de reforma da ópera, bem como de sua concepção
arquitetônica, a sala nunca atraiu produções de outros autores. Após a morte
de Wagner, primeiro sua esposa e depois seus filhos, trataram de comprometer
a sala com o culto à personalidade do compositor e com a ação das sociedades
wagnerianas espalhadas pela Europa. O patrocínio de Hitler durante a Segunda
Guerra Mundial veio a contribuir ainda mais para que outros autores lá não
fossem encenados.
Após a Segunda Guerra Mundial, o teatro foi reaberto em 1951, sob a direção
dos netos do compositor, Wieland e Wolfgang Wagner, tendo como atividade
exclusiva a realização de temporadas anuais de encenações do repertório
wagneriano. Em décadas recentes, o culto ao compositor cedeu o passo às
montagens transgressivas que já vinham sendo praticadas em outras casas. Além
disso, algumas óperas de outros compositores foram montadas recentemente,
o que encaminha a sala para vir a inserir-se no circuito operístico internacional.

Fonte: http://loves.domusweb.it/wagner-inspiration/nggallery/image/lovesdomus_05_bayreuther_festspiele_joerg_schulze/

Figura 21 - Casa de Festivais Dramáticos de Bayreuth. Projeto baseado na Ópera de Munique de Gottfried
Semper, levado adiante por Richard Wagner na pequena cidade de Bayreuth, próxima a Nuremberg, 1876.
Corte longitudinal esquemático, s/escala.

Tidworth, Simon: Theatres: An Illustrated History. London 1973 p. 172 – 174
Disponível em: <http://www.theatre-architecture.eu/db.html?theatreId=388>.
Consultado em jan. 2017.
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necessidade individual como uma necessidade coletiva. Esta necessidade
coletiva é uma verdadeira necessidade(...) 41

Essa “verdadeira” necessidade tinha como medida a coincidência absoluta da
necessidade individual com a coletiva, e excluía, portanto, os extremos de excesso e de falta,
nem acúmulo de carência sem satisfação, nem acúmulo de satisfação sem necessidade, ou
seja, de miséria e de luxo respectivamente. Assim, “só uma verdadeira necessidade tem
direito à satisfação”, pois “a falsa necessidade não dá origem a um contrário que lhe seja a
antítese. Por isso, uma falsa carência [o luxo] não encontra satisfação” 42. Tenhamos em
mente que essa reconciliação do homem com sua própria natureza tinha como condição de
possibilidade o desenvolvimento das forças produtivas da indústria moderna. Reparemos,
que a despeito da frequência com que se atribuem as ideias de Wagner a uma influência de
Schopenhauer, a “vontade”, no sistema desde último pensador, não tinha jamais qualquer
medida, daí sua preferência pessimista por uma mortificação da vontade. O dizer sim à vida
de Nietzsche, por seu turno, afirmava ser a desmedida da vontade de potência, a
superabundância da vida, a própria força impulsora da vida e da criatividade humanas.
3.02.01 DUAS CONCEPÇÕES DA TRAGÉDIA
O espetáculo trágico grego exerceu intenso fascínio sobre o pensamento oitocentista
alemão, pois esse gênero apresentava, em contraste com as expectativas da modernidade, a
improvável combinação de uma elevada realização artística com ter sido uma paixão popular
e uma instituição cívica, com seus festivais organizados e competição entre autores. Os
enredos tinham como protagonistas indivíduos acima da média humana, algo como os
heróis e semideuses dos mitos, cujos infortúnios e sofrimentos não advinham de suas faltas,
mas do destino que lhes fora tramado pelos deuses. Eram os horrores de que padeciam
indivíduos lançados ao cego devir, eram as dores da individuação que vinha a opor os
homens entre si, de modo fatal, não importa o quanto tentassem evitar aquele destino.
Nesses espetáculos, os gregos demonstravam aptidão ao sofrimento, capacidade de se
expor às paixões mais destrutivas. Paradoxalmente, tais espetáculos tornaram-se, para a
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tradição literária e cênica ocidental, o mais elevado cânone de perfeição formal. A Arte
Poética de Aristóteles mostrou-os dotados de medida, unidade e ordem das partes.
No pensamento de Wagner, o paradoxo resolvia-se na chave da síntese ou no
encontro entre necessidade e satisfação, entre sofrimento e aparência artística, entre o
máximo da pluralidade humana, ou individuação, e união na comunidade indivisa, entre as
artes “irmãs” e sua cooperação numa unidade de propósito (a qual lembra, aliás, a
“expressão social totalitária” da arte de que falava Pedrosa) 43, de modo que deleite e amor à
arte constituísse o laço comunitário livre, livre do interesse material. Numa palavra, a
tragédia resolvia, para Wagner, a síntese entre necessidade e satisfação, pela qual o homem
era o “homem artístico” e a obra, total. A tragédia, assim compreendida, teria realizado a
conciliação entre a arte e a vida, entre a ideia e o mundo sensível, entre a essência una e a
individuação 44.
O filósofo Nietzsche (1844, 1900) que, na juventude, foi amigo e admirador de
Wagner, para depois distanciar-se dele criticamente, desenvolveu uma concepção de
tragédia que lhe era completamente diversa, senão oposta. E é mesmo difícil saber o que
tem sido mais influente, se a síntese das artes de Wagner ou se O Nascimento da Tragédia 45
de Nietzsche; mas importa mesmo conhecer o insight crítico que essa obra possa revelar
sobre aquela proposição.
A tragédia grega, segundo o filósofo, emanava das conquistas helênicas que
singularizaram esse povo em relação aos asiáticos, um povo em que os impulsos artísticos da
natureza, o apolíneo e o dionisíaco, celebraram um acordo de paz e uniram-se de um modo
todo peculiar, pelo qual o princípio de individuação e a figuração apolíneos salvaram os
gregos da sujeição às potências estranhas e cegas da natureza, associada a transgressões
programadas de desregramento e mergulho na “horrível mistura de crueldade e volúpia”.
Da união entre o apolíneo e o dionisíaco nasceu a tragédia, um acordo temporário desses
impulsos antagônicos pelo qual, em meio às mais intensas dores da individuação e do
absurdo devir, o homem grego salvou-se para a vida pela aparência estética.
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PEDROSA, M. As tendências sociais da arte de Kaethe Kollwitz. In: ______. Arte, necessidade vital. Rio de
Janeiro: Livraria da Casa do Estudante do Brasil, 1949. p.18.
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Cf. WAGNER, R. Art and revolution. In: ______. Richard Wagner’s prose works. London: Kegan Paul, Trench,
Trübner & co., Ltd. 1892. p.32 - 35.
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A sabedoria do Sileno, que nos diz sermos produto de um acidente, que a vida e a
história não têm sentido, que a necessidade natural jamais será saciada, que inventamos o
mundo inteligível para nosso ressentido consolo, em suma, que nos diz não haver salvação
nem neste nem em qualquer outro mundo, tornou-se suportável pelo prazer na aparência
estética, este sim, uma paixão mais antropológica que todas, a tornar a vida digna de ser
vivida, essa vida que, afinal, não nos deixa querer o nada.
A partir dessa sua obra inicial, a tragédia e o conceito do trágico desempenharam
papel central no pensamento de Nietzsche, no seu diagnóstico civilizatório das épocas do
niilismo (querer o nada) e em seu conceito de vida como vontade de potência, tão avesso
àquele de Wagner. Para o seu sistema de conceitos, a tragédia tal como Wagner a
compreendia, isto é, como salvação ou redenção secularizada na figura de um universalismo
realizado pela “revolução da humanidade”, estaria no campo do niilismo da modernidade,
que se dispõe a negar e a barganhar a vida e a criatividade por uma quimérica salvação,
representada essa última como triunfo da medida supostamente imanente à própria
necessidade; Wagner, daí talvez o desprezo com que o filósofo o considerou ao afastar-se,
estaria no campo da reatividade, da renúncia ao que as forças humanas podem realizar, em
nome do ressentimento contra o absurdo que é a vida, em troca da quimera da ideia
realizada no mundo sensível e da essência em ato.
Nossa distância retrospectiva, à medida que contemplamos o desenvolvimento
posterior da modernidade e a da arte moderna, parece, assim pensamos, dar força
persuasiva ao juízo de Nietzsche. À medida que a técnica e a indústria modernas frustram o
que pareciam prometer, ou seja, a salvação em relação à necessidade através da
“dominação da natureza” de que falava Pedrosa ∗; à medida, enfim, que permanece e se
amplia a distância entre a arte e a vida, a síntese ou integração das artes vê-se forçada a
passar da transformação estética do mundo ao abandono da criação da aparência em nome
de uma rebelião contra este estado de coisas.
Desse modo, a negação do objeto artístico a que chegaram algumas vanguardas
conduziu, em Tafuri, por exemplo, à negação da dimensão estética da arquitetura em favor
da transformação do real, a qual seria supostamente possível pela, aliás tão envelhecida,

∗

”o homem de hoje é moderno porque não aceita o ambiente ou o meio natural passivamente”.
PEDROSA, M. Planejamento, Arte e Natureza. ARANTES, O.B.F. (Org.). Acadêmicos e Modernos. São Paulo :
EDUSP, 1998, p.409, 410.
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aliança ao proletariado.

Ou ainda, como William Morris (1834, 1896), com quem se

estabeleceu uma barganha pela qual se renunciava, temporariamente, em escala histórica é
claro, à dimensão estética da arquitetura para impulsionar o desenvolvimento das forças
produtivas da indústria moderna até à eliminação da compulsão ao trabalho num futuro
supostamente próximo, quando todos seriam, enfim, verdadeiros artistas. Ou ainda, com o
design total de Gropius, com que se renovou o ostracismo da arte em nome de, através da
produtividade industrial, arrefecer os conflitos sociais insolúveis que conduziam às guerras
mundiais; postos entre a arte e a vida, que não se conciliavam, que escolhêssemos a vida.
É claro que os vários passos na formação da arquitetura moderna a que acabamos de
nos referir se deram como ilusões necessárias, talvez, sem as quais os arquitetos não teriam
sido capazes de desfazer-se dos estilos e criar formas e métodos possíveis no mundo da
indústria. Nem, tampouco, se trata de sugerir uma rebelião estética da arquitetura, a qual
seria menos do que pueril. Trata-se de fazer o possível sem o ressentimento histórico que se
manifesta, por exemplo, na vulgarização da crítica ao espetáculo, a qual supõe uma
necessidade histórica não cumprida e a consequente transformação em contrário das forças
configuradoras da arte e da arquitetura. Isso significa pôr de lado a crítica e o juízo?
Entendemos que não, pois basta pensar, por exemplo, na formulação alternativa de Hannah
Arendt de um “amor desinteressado ao belo no limite do juízo político” 46 pela qual se
dissipa qualquer suposto “fim da história”. Esse conceito afasta a falsa necessidade histórica
em favor de restituir a contingência que é, afinal, o elemento mesmo em que se dá a
política. Além disso, afasta-se o falso aspecto de destrutividade e niilismo que alguns
atribuem à crítica nietzscheana; o olhar que o filósofo lançava à profundeza do abismo antes
renovava a energia de prosseguir, sem garantias, com a opção pelo universalismo e por
valermo-nos de toda e qualquer possibilidade de progresso:
(...) Só depois de conduzido ao seu limite o espírito da ciência e aniquilada
sua pretensão de validade universal mediante a comprovação desses
limites, dever-se-ia nutrir esperança de renascimento da tragédia.(...) 47

3.02.02 A HISTÓRIA REPETE A NATUREZA
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A noção de necessidade cobre tanto o ser por essência, ou seja, o que pode ser de
uma maneira somente e de nenhuma outra, como a de carência. Ambas as acepções
expressam uma compulsão ou um impulso a ser e a agir de modo determinado, quer por
efeito de força exterior, quer por efeito do instinto.
A cosmologia que Wagner 48 apresentava, provavelmente derivada de Schelling,
punha e respondia a pergunta sobre a razão da separação entre as partes, as quais sofrem
de um modo ou de outro a compulsão de se juntarem na satisfação, tal como amantes. A
separação surgiria da própria substância, ou seja, do composto necessidade/matéria, cujo
movimento se daria em direção à máxima variedade e pluralidade, movimento no decorrer
do qual, a necessidade padeceria de uma impotência temporária em face da
superabundância da matéria no movimento da individuação. Esta impotência temporária da
necessidade para efetuar o encontro, algo, aliás, análogo à necessidade do mal na
cosmologia de Schelling, seria revertida, à medida que o acúmulo de insatisfação, por fim,
desatasse reativamente a satisfação, como potência acumulada que, vencida uma
resistência, restitui o ato de um só golpe.
Após tantas fases de expansiva diferenciação, a natureza teria encontrado uma harmonia ou
a estabilidade maximamente diferenciada pela qual, sendo a justa medida de todas as
coisas, seria ela o modelo das artes. Foi quando teve início a história humana, pela qual a
necessidade, inconsciente na natureza, se tornava consciente enfim; dessa forma, a história
humana teria como fim, na expressão do compositor, o “comunismo” 49 (Kommunismus),
ou seja, a unidade entre a máxima pluralidade de indivíduos e a comunidade universal,
quando carência e luxo se cancelariam mutuamente na medida justa da necessidade e na
comunidade realizada.
O universalismo ou o “comunismo” de Wagner previa a realização futura, em
analogia com sua concepção do espetáculo trágico grego, de uma unidade em ato entre o
povo/comunidade, entre o belo artístico e a mais alta realização da cultura, o espírito. Esse
48
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Figura 23 – Cena de uma montagem transgressiva
de As Valquírias, Bayreuth, 2016, produção de Frank
Castorf, direção musical Marek Janowski. Photo:
Enrico Nawrath.

Fonte:
http://www.wagneropera.net/articles/articlesbayreuth-2016-berry-02-walkure.htm

Figura 22 – Cena da montagem transgressiva de
O Ouro do Reno, Bayreuth, 2016, produção de
Frank Castorf, direção musical Marek Janowski.
Photo: Enrico Nawrath.

Fonte:
http://www.wagneropera.net/articles/articlesbayreuth-2014-castorf-ring-04-gotterdammerung-berry.
htm

Figura 24 – Fotografia da
plateia da casa de Casa de
Festivais Dramáticos de
Bayreuth. S/data, S/autor.
Fonte:
http://www.
theatre-architecture.eu/
db.html?theatreId=388

Figura 25 – A Casa de Festivais
Dramáticos de Bayreuth. 1900,
S/autor.
Fonte: https://commons.wikimedia.
org /wiki/File:Festspielhaus_
Bayreuth_1900.jpg
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Figura 26 – Gottfried Semper Projeto para a Casa de Ópera da
Bavária, em Munique, terreno às
margens do rio Isar. Maquete feita
por Semper e apresentada ao Rei
da Bavária em 1867. A Casa de
Festivais Dramáticos de Bayreuth,
inaugurada em 1876, foi baseada
neste projeto que Semper fez
com a concepção cenográfica de
Wagner. O compositor levou a obra
adiante em situação de verbas
limitadas e com a intervenção de
outros arquitetos contratados para
este fim. Foto s/autor.
Fonte: http://www.marerico.com/model_
opera_house.htm

Figura 27 – Gottfried Semper –
Primeiro projeto do Hoftheater
de Dresden, 1841, obra que foi
destruída por um incêndio em 1868.
Foto S/autor.

Fonte:
http://udu.ff.cuni.cz/soubory/
galerie/19%20stoleti%20evropska%20
architektura/slides/036%20Gottfried%20
Semper,%20Dresden,%20%20opera,%20
prvni%20projekt%201838-41.html

Figura 28 – Gottfried
Semper – Segundo projeto
do Hoftheater de Dresden,
que substituiu o teatro
anterior,
do
próprio
Semper, destruído por
um incêndio, 1869-78.
Esta obra foi destruída na
Segunda Guerra Mundial
e sua reconstrução foi
concluída em 1985. Foto S/
autor.

Fonte:
http://udu.ff.cuni.
cz/soubory/galerie/19%20
stoleti%20evropska%20
a rchi tekt u ra /sl i des/ 0 3 6 %2 0
G o t t f r i e d % 2 0 S e m p e r, % 2 0
D re s d e n , % 2 0 % 2 0 o p e ra , % 2 0
prvni%20projekt%201838-41.
html
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último que, ao longo da história da separação, se dividira entre filosofia, religião, Estado e
ciência, estaria por realizar-se como retorno desses saberes diversos e, por isso, falsos ou
imperfeitos nalguma medida, a uma apreensão total e imediata do tipo que acreditava ter
sido a tragédia grega, aliás, a única realização da unidade do espírito humano já vista na
história, malgrado sua estreiteza. Tal postulado de uma origem comum de todas as formas
do saber e de sua futura união ou síntese na arte, requer alguma explicitação sobre a
epistemologia de Wagner ∗. O conhecimento verdadeiro, ele o concebia como a
apresentação de fenômenos físicos em sua atualidade, ou seja, o conhecimento partiria da
percepção sensória e chegaria a uma representação que retivesse a coerência necessária da
realidade objetiva.separei
Essa coerência da qual a verdade do conhecimento depende, confluiria para “o que é
atual na acabada e completa manifestação para os sentidos”; esse conhecimento
reconheceria sua possibilidade como “condicionada a priori pela atualidade”. Assim, o
descaminho do pensamento seria abstrair da atualidade, pelo que resvalaria para a fantasia,
“a qual se separa forçosamente do inconsciente” 50, ou, por outra, da natureza. O
pensamento poderia reivindicar algo da energia do “inconsciente”, ou seja, da necessidade
enquanto força vital, somente enquanto “puder perscrutar a fisicalidade e deitar um olhar
simpático às profundezas de uma necessidade física atual” 51.

Assim, o conhecimento

objetivo verdadeiro, que Wagner acusava de parcial e arrogante, terminaria por ser
assimilado à simpatia ou consonância com uma força vital ou, por outra, o conhecimento
científico seria reassimilado a uma contemplação quase mística. Desse modo, a ciência e a
técnica modernas estariam destinadas a retornar ao físico imediato como necessidade ou
princípio vital tornado consciente numa humanidade realizada, a qual viria, então, a
exercitar a sua faculdade de apreensão imediata. separei
A propósito, convém lembrar que o desejo de comunicação direta e imediata da arte,
bem como a acusação hegeliana de que a arte se teria tornado dependente de ideias, tem
sido uma presença constante nos autores e proposições que vimos examinando, desde a
arquitetura falante e o jardim paisagístico, até as indagações de Heinrich Hübsch.
∗

A epistemologia de Wagner é apresentada em A obra de arte do future nos seguintes itens: capítulo I parte
4, The folk as the force conditioning the art-work, p.79,80; capítulo I parte 5, The art-antagonistic shape of
presente life, under the sway of abstract thought and fashion, p.82, 83.
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Esta hipostasia do físico-atual revela uma suspeita para com a reflexão, ou seja, que
esta fosse um mal necessário, cuja finalidade, como em Schelling, seria preparar sua própria
supressão no futuro. A carência, sentida do modo mais imediato, como fome ou sede, por
exemplo, identificava-se à necessidade nos fenômenos físicos, ou seja, a carência do povo é
verdade e a reflexão um luxo do espírito, cuja aparente necessidade seria apenas
temporária. O mal necessário que era a reflexão consistiria, então, em que o pensamento,
sendo o último e mais condicionado, se representasse como o primeiro e menos
condicionado, como no postulado de Hegel, em que a razão era a substância:
(...) Quando isto se dá, desgoverna-se a roda da necessidade e o capricho
reina cego. (...) Assim, seria como se o espírito fabricasse a natureza, como
se o pensamento produzisse a atualidade fenomênica, como se o filósofo
precedesse o homem. Assim, natureza, atualidade e o homem não seriam
mais necessários e sua existência não seria apenas supérflua, mas danosa.
Pois nada há de mais supérfluo do que a permanência do incompleto
quando o completo já veio a ser.(...) Se o Espírito é por si mesmo
necessário, então a vida é um mero capricho, uma fantástica mascarada,
um passatempo indolente, uma frívola idiossincrasia, um ‘car tel est notre
plaisir’ do espírito. 52

O espírito, ou seja, a mais alta realização humana, era equacionado não no plano
problemático da reflexão, mas no da apreensão do nexo universal da necessidade de modo
imediato por todos do povo/comunidade, como Wagner acreditava ter sido na tragédia
grega e que viria a ser na “obra de arte do futuro”. Assim, a faculdade superior do
conhecimento, ou o espírito, seria de não apenas apreender o físico-atual em todas as suas
partes, mas também de perceber e representar a conexão íntima dessas partes em sua
sequência numa imagem conjunta 53. Não podemos deixar de notar que, se a obra de arte é a
representação dessa imagem conjunta da conexão da totalidade dos seres na necessidade,
então a obra de arte seria, a julgar pelo fraseado do compositor, como que a ideia platônica
convertida a imagem, o que seria uma significativa distorção do platonismo, de um tipo,
porém, que era recorrente na história da estética.
Sob outro ponto de vista, o que se presentificava nessa representação como imagem
conjunta, poderíamos, com certa latitude hermenêutica, chamá-la de fundamento ou “razão
suficiente”, ou seja, algo para que a série dos seres aponta mas que os transcende pois, ela
52
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mesma não é um ente mundano. A arte estaria na sua maior grandeza e em sua apreensão
imediata e indubitável pelo povo/comunidade enquanto desse a ver o mundo ou a série de
seres em referência ao que a transcende.
Mas o que é este que transcende? Segundo possamos compreender no pensamento
de Wagner, esta verdade essencializante seria a vida mesma, ou seja, a necessidade em ato.
Curiosamente, o que no formato da razão suficiente seria extramundano, tendia a deslocarse para o próprio mundo. Mas esse não é o caso com todo o milenarismo moderno, com
todos os sonhos e projetos de redenção secularizada? Vale assinalar, a esse respeito que, em
Hegel, a teleologia se cumpria na própria abstração , no meio próprio à razão, enquanto que
em Wagner, ela se cumpria na atualidade e na fisicalidade imediata, na satisfação da
necessidade sentida no corpo.
Segundo, ainda, outro ângulo, a apreensão da totalidade humana, a despeito da
pluralidade, segundo o nexo universal da necessidade seria o povo, totalidade numérica
humana ou, pelo menos, a maioria enquanto a totalidade daqueles que reconheçam sua
necessidade como coletiva. Essa representação da totalidade conexa seria a boa coerência, o
oposto do que o compositor chamava de “má coerência que sustenta as condições do jugo
antinatural” 54, ou seja, aquela que provém de abstrair da atualidade física imediata e de pôrse como anterior à mesma atualidade física de que se a abstrai:
Então, (...) a felicidade do homem [povo] torna-se secundária, e o Estado
abstrato passa a ser a consideração principal, enquanto que o povo tornase acidental, bem como o príncipe e o sábio tornam-se os consumidores
necessários deste último. 55

Estas passagens um tanto intrincadas têm como resultado, entre outros,

não

somente reconduzir ciência e contemplação mística, filosofia e Estado à obra de arte total,
ou síntese das artes, mas também dar à ideia de “povo” uma substancialidade um tanto
complicada, pela qual o povo passa a ser a fonte de toda a criatividade em absoluta
espontaneidade:
(...) Não os senhores, não os sábios, não sois vós os verdadeiros inventores,
mas o povo, pois a necessidade é o que o conduz à invenção. Todas as
invenções são obras do povo, enquanto que as produções do intelecto nada
são além de exploração, derivação e fragmentação a desfigurar as grandes
invenções do povo. Não fomos nós que inventamos a linguagem (...). Não
54
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inventamos o Estado, nada fizemos senão tornar a aliança natural dos
igualmente necessitados na aliança perversa dos igualmente não
necessitados; da benevolente liga defensiva de todos, não fizemos senão o
maléfico baluarte dos poucos privilegiados. (...) Portanto, não somos nós
que deveríamos presumir ensinar o povo, mas, antes, dele tomar lições.
Assim, é a ti que apelo e não ao povo, pois ao povo pouco há o que dizer
senão que “faça como deve fazer”, o que não deixa de ser supérfluo, pois
isto é o que o povo já faz. (...) O povo cumprirá sua missão redentora
enquanto satisfaz a si mesmo e salva seus inimigos. (...) O povo só precisa
fazer do não desejável o não existente e, por força de sua própria carência,
aniquilar o que não é digno senão de aniquilação. Desse modo, o que se
deseja do futuro insondável mostrar-se-á de pronto por si mesmo. 56

Ora, não podemos deixar de notar aqui as falhas gerais de todo populismo, tão
frequentes nas ideologias que acompanharam os processos de formação tardia dos Estados
nacionais, como era o caso da Alemanha em 1848-49 e até 1870, e como tem sido até
nossos dias, em amplas partes do globo. Se o povo é e age por natureza, enquanto entidade
humana ele é privado de existência, ou, por outra, trata-se de uma fantasia do agir e viver
sem angústia, sem ter que haver-se com a liberdade humana, ainda que finita ou
condicionada. Uma entidade cuja atividade toda se dá à medida em que é solicitada pela
necessidade e que goza na satisfação decorrente, não poderia ser melhor descrição da vida
animal. Essa concepção substantiva do povo nos parece inadvertidamente ambígua ou
autocontraditória à medida que toda criatividade era atribuída ao povo; como seria possível
criar artisticamente ou de qualquer modo sem calar por um instante a voz da necessidade?
Esta concepção, à medida

que é evocada para legitimar projetos políticos, requer o

concurso de “intérpretes” do povo, que digam o que ele é ou não é ∗; e foi o que Wagner fez
com seu Was ist Deutsch? 57 (O que é o alemão?), escrito em 1865 e revisado em 1878.
Nesse texto de propaganda em prol da unificação alemã, Wagner punha-se a definir
o que fosse o traço peculiar de sua nacionalidade, ou seja, o “caráter nacional” alemão.
Mas, de saída, confessava enorme dificuldade em encontrar qualquer coisa que
singularizasse sua nacionalidade, pelo que concluía por aquilo que o romantismo alemão
56
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chamava de “cultura” por oposição à “civilização”. Essas palavras que em outras línguas são
intercambiadas sem dificuldade, no idioma alemão 58 tornaram-se indicativas de uma
diferença ética, ou seja, entre a “civilização” dos costumes nas cortes do absolutismo, que
seguiam o padrão da corte francesa desde Luís XIV, e a “cultura”, entendida como grandeza
intelectual ou artística, atingida pelo intenso afinco e operosidade, como marca distintiva de
seu povo.
Assim, em defesa dessa construção da nacionalidade, Wagner fazia do gênio de Bach,
que afinal passara a vida como um operoso serviçal de cortes periféricas alemãs, um símbolo
da “cultura” contra a opressão da “civilização”. Note-se que esta seriedade ou operosidade
em prol do belo, livre do interesse material e egoísta do ganho era uma certa ética do
trabalho, mais beneditina, talvez, do que protestante, mas uma ética e não uma diferença
racial. Infelizmente, a noção de “caráter nacional” resvala para o biológico 59 , ou seja, uma
comunidade consanguínea, o que – de modo implícito ou explícito – foi um apelo presente
nos movimentos nacionalistas desde o séc. XIX. Infelizmente, e com uma irresponsabilidade
política funesta, Wagner defendia a nacionalidade operosa pela cultura para além do
interesse do ganho, contra seus supostos inimigos, principalmente os judeus e sua
caricatural sede de ganho materialista e de poder pela usura.
Nós, brasileiros,

convenhamos, estamos bem acostumados ao papel análogo

atribuído pelo nacionalismo brasileiro, mais do que tardio, a nossos gênios, como o
Aleijadinho e Oscar Niemeyer. Aqui, a exegese de Brasília por Mário Pedrosa viria a estar
implicada. A construção pedrosiana do “tribalismo moderno” baseado numa estrutura
universal da subjetividade, a saber, a forma primeira fisionômica, faz de seu pensamento da
arte moderna e de sua correspondente teleologia, um sistema de expectativas redentoras,
expectativas escatológicas mesmo, como teremos oportunidade de examinar no próximo
capítulo, cuja referência à obra de arte total é visivelmente tributária desta concepção
wagneriana.
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3.02.03 A GÊNESE DAS FORMAS ARTÍSTICAS E O ESPETÁCULO TRÁGICO
A exemplo de tantos pensadores oitocentistas, Wagner apresentou uma história
conjectural da origem e do desenvolvimento das artes, bem como uma construção
especulativa do sentido último e do destino de cada uma. Seu conceito de arte não diferia
do de seus predecessores no campo idealista: arte como representação sensível do
suprassensível; mas tinha sua própria concepção do que fosse o suprassensível, a saber, a
boa coerência ou a necessidade como vimos acima. Por conseguinte, singularizava-o a
exigência de encontro entre a essência e o ato, o que não se daria nos começos imperfeitos,
mas num cume de seu desenvolvimento, como na tragédia grega.
Estes escritos wagnerianos são de um artista e apresentam seu “programa estético”,
o qual é de se esperar que tenha determinado de um modo ou de outro em sua obra musical
e dramática. Contudo, como veremos a seguir, suas formulações fizeram-se sentir na
constituição da disciplina da história da arte, incluída a da arquitetura, por obra de Semper
em particular, e em programas das vanguardas artísticas do séc. XX. Através de suas
reflexões sobre a escultura e a arquitetura, podemos flagrar alguns aspectos de sua
proposição da síntese ou integração das artes, principalmente a arbitrariedade especulativa
com que pensava o esgotamento e as possibilidades abertas ao futuro dos gêneros
particulares.
Enquanto Wagner encaminhava as possibilidades de desenvolvimento da escultura à
“integração” à arquitetura, o desenvolvimento da escultura no séc.XX deu--se em direção
contrária, pelo abandono ou reconstrução da convenção da estatuária e porque a escultura
renovou continuamente sua capacidade de instaurar uma espacialidade própria não
subordinada ou conforme à da arquitetura. Afinal, não foi isso o que vimos com os escritos
pedrosianos sobre Calder?
Para sua história conjectural da escultura, Wagner construía de um modo
determinado o surgimento da arte no âmbito da religião e do mito, mas de modo a que
conquistasse autonomia à medida que crescia a autoestima humana. Assim, as primeiras
agregações humanas haveriam sido obras da natureza e constituíram laços de descendência
comum, os quais viriam a ser representados nas várias religiões. Mas, sendo a essência em
ato, o homem só poderia figurar o invisível com a matéria de sua própria imagem, mesmo
que deformada em suas proporções ou misturada com as formas de animais. Quanto maior
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a autoestima humana, contudo, tão mais perfeitamente os deuses se deixavam representar
pela bela forma humana, no que a diferença entre gregos e asiáticos se explicitava.
Autoestima humana significava o modo e o lugar ocupado pelo homem em face da natureza
extra-humana e dos deuses invisíveis, um lugar muito diferente para gregos e asiáticos.
Os gregos, enquanto um povo, “conferiram solenidade à celebração da
ancestralidade comum em seus banquetes religiosos, ou seja, na glorificação e na adoração
do deus ou do herói, em cujo ser sentiam-se pertencentes como se fossem todos um só” 60.
Por fim, para fixar e rememorar suas tradições, que já iam se perdendo no passado, criaram
a mais alta forma artística, a tragédia. Mesmo assim, a tragédia já era ou anunciava um
ponto de inflexão:
(...) As obras de arte líricas ou dramáticas eram atos religiosos. Mas já havia
nestes atos, se comparados aos ritos religiosos mais simples, algo de um
esforço artificial, em propositalmente realçar a memória comum que já ia
perdendo a impressão viva no cotidiano. Desse modo, a tragédia era a
conversão à obra de arte daquele rito original cuja interioridade ia já se
perdendo, ao ponto de converter-se em cerimônia convencional e vazia. O
que originalmente estivera no âmago do rito religioso passava a viver na
obra de arte. 61

Entre religião, mito e arte haveria uma relação pela qual a arte, de instrumento
auxiliar, passasse a uma atividade independente, capaz, ao seu modo, de tornar visível o
invisível, ou de reencenar para a comunidade, ou de dar-lhe vida mais uma vez em ato, sua
experiência fundadora com a necessidade. Em sua primeira perfeição, com os gregos
trágicos, contudo, a arte já ia mostrando algo de rememoração da imediatez e verdade da
religião e do mito. Semper, como veremos, fez dessa rememoração ou reencenação o fator
constitutivo mesmo da força social da arte, ou seja, do estilo; o que se reencenaria na arte
seria a experiência originária da comunidade com a necessidade, uma experiência
constitutiva do ethos ou do povo mesmo, sem a qual a arte se afastaria dele, tornar-se-ia
luxo das elites e reinaria a fealdade que Wagner e Semper viam por toda parte no mundo
moderno.

Esse aspecto da rememoração constituiu as teorias semperianas dos

“determinantes formais do belo”, ou do “regente coral” das formas 62, e da
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monumentalidade, essa última, aliás, seria mais tarde desenvolvida por historiadores como
Riegl, e sua elaboração do “culto moderno aos monumentos”, e Giedion e sua concepção de
arquitetura obra de arte enquanto plasmadora dos monumentos da comunidade.
Apesar disso, é bom que se note a ambiguidade que há na concepção wagneriana do
monumento. Numa certa passagem 63, em que escrevia que a força vital “retira-se da
exclusividade, da singularidade monumental que ela havia até então nutrido, e resolve-se
em multiplicidade”, representava o egoísmo como a “singularidade monumental” ou a
“exclusividade”, como opostos à abundância e à multiplicidade da força vital. Vale apena,
também, lembrar o completo descrédito manifestado por Pedrosa 64 com a ideia de
monumento.
Em Wagner, o processo de encenação religiosa dos mitos e divindades
representantes da origem do povo, reservou um papel especial à exteriorização da religião
nos paramentos sacerdotais, os quais teriam evoluído aos figurinos cênicos no teatro: “sob
este traje, o ator trágico incorporava a figura reverenciada em comum, o laço de união
original (...) O coturno e a máscara e outras marcas simbólicas primeiro conferiram ao ator o
caráter substantivo do sacerdote” 65. Semper derivaria desta interpretação da vestimenta
sacerdotal, profundamente envolvida na constituição da comunidade na experiência
originária com a necessidade, a noção positiva, não irônica, da ornamentação arquitetônica
como uma vestimenta (Verkleidung) da estrutura, algo constitutivo da simbolização que,
originária da técnica da tecelagem 66, se teria depositado nas formas consagradas do estilo.
O aparecimento do corpo humano nu na arte clássica se teria dado por despir-se a
representação do homem do manto religioso, o que marcaria o momento em que o centro
da religião grega, desfazendo-se de seu último disfarce, revelava-se como o homem mesmo,
“o centro ao redor do qual tudo revolvia e que instintivamente afirmava seu domínio
exclusivo na vida” 67. Desse modo, o corpo representava em Wagner, o papel da fisicalidade
imediata no comércio entre o sensível e o suprassensível, pelo que a escultura, ou melhor, a
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estatuária, podia representar 68 mais do que qualquer outra arte, a beleza do corpo humano
de modo a propiciar um caminho às paixões superiores, ou seja, da beleza dos corpos à
beleza das leis, como em Platão 69. A escultura tornava sensível uma dimensão política, a
saber, o belo e o bem comum unidos no amor de Afrodite urânia:
(...) O ponto alto daquele amor grego de homem para com homem
consistia nisto: em purgar o egoísmo do desejo físico. Não obstante, não
somente incluía o laço espiritual puro da amizade, como esta era a flor do
amor físico. Este último brotava diretamente do deleite no belo, na beleza
corpórea e material do amado camarada. Contudo, este deleite não era
desejo egoísta, mas um completo abandono de si mesmo numa simpatia
sem reservas para com a alegria do companheiro consigo mesmo, que este
traía sem querer em sua alegria de viver sob o impulso do belo. (...). 70

Vale a pena observar que a escultura, ou estatuária, operava, com Wagner, uma
espécie de rememoração ou de encenação de segunda ordem, não mais da experiência
originária da comunidade, mas da tragédia, a qual realmemente era uma reencenação
daquela, no momento da plenitude de seu significado. O desenvolvimento desta
reencenação segunda seria, em verdade, sintomático da decadência da tragédia e do mundo
helênico, e de que o paradoxal rebento do homem pleno grego era o egoísta moderno:
(...)Assim como Esparta se elevava como monumento vivo aos velhos
tempos [trágicos], a arte da escultura[ou estatuária] cristalizou na pedra o
velho tipo humano helênico que ela, assim, reconhecia como monumento
vivo e com ele guarneceu o monumento frio da beleza perdida para os
tempos por vir de crescente barbarismo. 71 (...) A arte que fez deste homem
nu, solitário e egoísta, o ponto de partida mesmo do período assim
chamado de história universal, e o exibiu diante de nós como belo
monumento de advertência foi a arte da escultura, a qual atingiu seu
máximo exatamente na época em que a obra conjunta da tragédia declinou
de seu meridiano. 72 (...) O desvanescimento gradual da beleza humana da
existência em ato, foi a primeira causa do desenvolvimento artístico da
escultura(...) 73.

Aquela secularização da religião, pela qual o invisível se revelava no vivente em ato,
representou, paradoxalmente, segundo o compositor, a quebra do laço comunitário, agora
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insustentável, diante da autonomia individual, a qual, por sua vez, era incompatível com a
representação religiosa, pois nenhum indivíduo poderia representar o invisível:
Este é o homem, adorável em sua pessoa, porém muito menos em seu
isolamento egoísta, que a arte da escultura legou-nos em mármore e
bronze, imóvel e frio, como que uma lembrança petrificada, como a múmia
do mundo grego. 74

Era como se o mundo helênico, afinal uma comunidade de livres contra escravos,
não suportasse tal secularização, a qual teria sua religação à comunidade, agora universal,
posta como finalidade da futura “revolução da humanidade”. Na época em que se dera, no
entanto, , fora o fim da comunhão que a tragédia ainda realizava:
Daí por diante, com a dissolução da religião grega, com a ruína do Estadonatureza grego, e sua assimilação ao Estado político, com o
desmembramento da obra trágica comum, a humanidade da história
universal começa sua marcha evolutiva colossal, da queda do parentesco
natural e da comunidade nacional à camaradagem universal de toda a
humanidade. O laço que o homem pleno rompeu, pois coleira sufocante, ao
tomar consciência no âmbito nacional helênico, deveria então estender-se
a toda a humanidade. O período até nossos dias tem sido, então, a história
do absoluto egoísmo, período este cujo fim será a redenção no
comunismo. 75

Repare-se neste fraseado de Wagner, como o belo e o bem comum “naturais”, pela
força do mito e da religião étnica, sustentavam o “Estado natural” contra o “Estado político”,
o que não nos surpreende em face da hipostasia do povo em detrimento da política. Assim
como tantos críticos da cultura oitocentistas, Wagner desprezava o “Estado político” no qual
o elo entre os homens seria reduzido ao interesse material. Essa composição de
contradições perfaz uma dialética histórica diversa daquelas de Hegel e de Marx, mas que
confiava ao desenvolvimento material da técnica e da indústria a realização da condição de
possibilidade do télos, ou seja, a comunidade universal ou o “comunismo”. Não admira que
esta ideologia Vormärz ∗ tenha sido escrita simultaneamente e no decorrer de um mesmo
processo político que o Manifesto Comunista.
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Esta mesma dialética explicava que a escultura, entendida como estatuária, derivava
sua relativa necessidade da ocorrência passada de uma vida humana bela, a grega. Se na
Idade Média ainda havia alguma necessidade no mármore e no bronze, com a modernidade
e a exteriorização do homem egoísta pleno, ela tornou-se pura rememoração, senão
imitação ad infinitum ou “plágio de uma arte genuína” convertida a ofício comercial apoiado
em regras e cânones sem fim, ou ainda “barômetro da fealdade que reina na vida (...) sob as
presentes condições atmosféricas”:
A escultura moderna pode ainda responder a algum vestígio de necessidade
enquanto o adorável homem continuar ausente da vida de nosso tempo.
Mas a ressurreição de sua beleza terá como consequência imediata na
fatura da vida, o fim da plástica atual.(...) o verdadeiro anseio criativo
procede da plenitude e não do vazio: enquanto que a plenitude da
escultura moderna é meramente o inventário de monumentos que nos
legaram as artes plásticas da Grécia. 76

Os monumentos escultóricos operariam uma rememoração de segunda ordem, que
seria rememoração permanente da ausência, de um desapossamento, “a contemplação da
aparência separada da verdade (...) [ou] o espetáculo de sofrimento produzido por essa
separação.” 77. Essa ausência ou separação só seria suprassumida se o impulso do escultor
retornasse ou se reencontrasse com a presença atual física do belo do corpo, “o
desencantamento da pedra na carne e no sangue do homem;(...) da imobilidade ao
movimento; do monumental ao temporal. (...)que o impulso do escultor passe para a alma
do dançarino(...), este performer mimético que também fala e canta.” 78
O ideal de um encontro entre a arte e a vida, mostra-se, no extremo, como um
horror à coisificação, como um horror teológico a ídolos, horror à materialidade
monumental da obra como se esta aprisionasse e congelasse o espírito ou a vida. Esse é o
lugar extremo que o corpo viria um dia a ocupar para a arte 79∗.
Por outro lado, a obra de arte total parece-nos, lembrando nossos comentários sobre
Geoffrey Scott, ser mais uma exigência extrema da moral autonomizada, que clama pela vida
bela ou pelo belo na vida, do que propriamente artística. Ou, talvez, fosse um momento em
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natural mesmo, tanto no que toca à estrutura dos sentidos e da cognição, quanto no que
toca à sua figura corpórea, aliás, a matriz suposta de toda mimese:
(...) O homem é seu próprio tema e material artísticos.(...) A natureza
humana é dupla, exterior e interior. Os sentidos pelos quais o homem se
oferece como tema artístico são a visão e a audição; o olhar apela ao
homem exterior, a audição, ao homem interior. 80

Da natureza humana corpórea e espiritual em ato, Wagner deduzia a primazia das
artes “puramente humanas”, a poesia, a música e a dança, supostamente unidas no drama
trágico. Na origem das três, estaria a mais alta de todas as necessidades, o amor fraterno na
comunidade una a reunir a pluralidade humana. Na dança se daria a expressão e a
apreensão direta do homem pelo homem na sua fisicalidade dada à visão, contendo já as
condições para as outras duas artes:
(...) O homem que canta e fala deve necessariamente ser um homem
corpóreo. Através de sua forma exterior, da postura de seus membros, o
homem interior, que canta e fala, manifesta-se ao olhar. As artes do som
musical e da poesia faziam-se originalmente compreensíveis pela dança, a
arte mimética, pelo homem sensível à arte na sua inteireza, ou seja, aquele
que não só houve mas também vê.(...) 81.

Wagner compreendia o homem como sua essência em ato, ou seja, uma
correspondência completa entre a ideia e o devir, cujos desvios e turvações seriam
meramente temporários, estruturado que era o devir ao modo aristotélico, isto é, entre
potência e ato, entre essência e acidente. Desse modo, a intersubjetividade natural, tal
como por essência, seria completamente transparente. Isso se dava, porque o seu conceito
do devir, a despeito da antiguidade dos conceitos com que o
construía, era o do progresso em geral e do universalismo modernos, como que garantidos
por essência, ou seja, que o homem fosse bom por natureza.
Não podemos deixar de comentar que tanto quanto seu conceito substantivo de
povo pode, eventualmente, constituir-se um obstáculo à política democrática, não podemos
tampouco admitir a transparência intersubjetiva, mesmo que apenas como ideal teleológico,
pois ela ignora toda a alteridade e conduz a um desarme do reconhecimento do outro. Não
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podemos conceber que as opacidades e turvações sejam apenas devidas à corrupção
temporária produzida pela sociedade; pelo contrário, a intersubjetividade mostra-se
tremendamente complexa e difícil.
Às três artes “puramente humanas”, veio juntar-se a arquitetura ao modo de
representação artística da natureza extra-humana:
(...) Somente quando o homem já produziu a partir de si e em si mesmo a
obra de arte humana, e assim pode compreender e situar artisticamente,
pode ele, enfim, representar a natureza por si mesma ou representá-la
artisticamente; mas de modo nenhum o escravo adormecido da natureza.
O asiático, e até mesmo o egípcio, para quem a natureza aparecia como
força brutal elementar e cega, diante da qual o homem prostrava-se
incondicionalmente, alçaram a natureza, como objeto de adoração, muito
acima de si mesmos, como ídolo de sua adoração. Mas, por essa mesma
razão, foram incapazes de elevar-se a uma livre consciência artística. (...)
Coube ao heleno evoluir primeiro a obra de arte humanística em sua
própria pessoa e, a partir daí, expandi-la à representação da natureza. Mas
só puderam fazê-lo após terem conquistado a natureza, naquele sentido
em que ela aparecia ao asiático, e assim puseram o homem mesmo em seu
cume 82. (...) Assim, o homem artístico, tão desejoso de comunhão artística
consigo mesmo, admitiu a natureza em suas necessidades artísticas, e que
ela servisse a seu alto propósito. Por isso, os poetas, o lírico e o trágico,
pediram ao arquiteto que construísse o edifício artístico que respondesse
dignamente à sua arte. ∗83

A natureza artística da arquitetura que, segundo Wagner, surgira com os gregos,
diferenciava-se do ofício de construir tanto quanto, entre os gregos, diferiam a moradia
privada e o edifício público:
(...) A mais elementar necessidade impunha que construíssem casas e
cidadelas. Mas naquela terra, em meio àquele povo de quem toda nossa
arte se origina, não era a necessidade puramente física, mas aquela de
homens ocupados da representação artística de si mesmos, que estava
82
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destinada a converter o ofício da construção numa arte genuína (...) nos
templos aos deuses e nos teatros trágicos do povo.(...). 84

Essa passagem apresenta a exigência que recaía sobre a arquitetura como obra
artística, de que fosse rara e que fosse bem medida hierarquicamente, ou seja, que
houvesse uma clara distinção entre a produção ordinária e a grande arte arquitetônica,
reservada aos edifícios onde se dessem os ritos religiosos ou políticos do povo ou
comunidade. Le Corbusier, provavelmente por conhecer Wagner e Semper, estabelecia a
diferença entre a beleza mecânica e a beleza absoluta, segundo a mesma significação e
gradação hierárquica. Fica claro, também, que tal diretiva se opunha ao uso indiscriminado
da cultura e da arte para fins de status social pela figura do filisteu oitocentista, o qual
constituía o público para a extrema artificialidade da aplicação dos estilos históricos, ou de
seus elementos autonomizados, nos revivals e no ecletismo.
A construção do tempo circular tendo como télos, ou fecho, o retorno à obra total
trágica dava margem a todo tipo de paralelismos entre a modernidade e a tradição, como a
construção do filisteu da cultura moderno ao modo do desprezo helênico pelos asiáticos,
com sua tirania, seu “absolutismo” e com seu barbarismo ∗:
(...) Toda relíquia que nos chegou de uma arte arquitetônica aplicada a
outros objetos que não estes [o templo e o teatro], é posterior ao declínio
da tragédia, ou seja, da obra de arte total grega e é, assim, essencialmente
asiática. (...) Assim como o asiático, perpétuo escravo da natureza, só podia
mostrar a majestade humana num único e absoluto déspota, ao mesmo
propósito serviam as pilhas de pompa e circunstância ao redor daquele
deus na terra. E todo esse empilhamento era para a satisfação daquele
lânguido desejo que, indo até os picos da fúria brutal, só quer a si mesmo,
só deseja a si mesmo até a loucura. Imerso nesse apetite jamais saciado,
acumulava objeto sobre objeto, massa sobre massa, como a buscar a
satisfação de sua fisicalidade prodigiosamente desenvolvida. O luxo, então,
é a raiz de toda arquitetura asiática.(...) 85
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O sistema de conceitos wagneriano impedia que seu autor tivesse uma compreensão
matizada das arquiteturas dos antigos impérios do Oriente Médio e de suas realizações, as
quais acabaram sendo recicladas de um modo ou de outro pela arquitetura grega.
Interessava-lhe a versão da história que representava gregos e asiáticos segundo a boa ou a
má necessidade, segundo a “livre consciência artística” ou o luxo “oriental”. Nessa oposição
diametral, é bom que se suspeite da representação que o nacionalismo alemão, de que
Wagner era porta voz 86, fazia de sua nacionalidade para diferenciá-la de outras nações
europeias.
A esse respeito é preciso que se leve em conta que o romantismo, desde Rousseau,
formulou um juízo negativo sobre a “boa sociedade” do ancien régime, ou seja, as
sociedades de corte das monarquias absolutistas europeias, a de Luís XIV mais que todas, as
quais eram vistas como um mundo dedicado ao ócio e isolado de todo trabalho dito
produtivo. Segundo esse juízo, as cortes representavam um máximo de artificialidade e
corrupção ao qual se opunha o “coração”, e o homem natural, puro e não corrompido, como
o ideal ético e político do romantismo 87. A época entre Luís XIV e a revolução francesa foi
quando a produção cultural da França predominou no ocidente, projetando e exportando a
corte francesa como modelo de “civilização”.
Na mesma época, os principados alemães, debilitados pela guerra dos trinta anos,
tornaram-se consumidores do modelo da “civilização” francesa, tornaram-se “monarquias
de opereta” em cujas cortes, inclusive, falava-se o francês em vez da língua nacional. Só de
meados para fins do séc. XVIII é que a língua alemã veio a ter uma literatura de alto nível,
mas os tempos já eram outros e o apelo pela unificação nacional já se fazia sentir, o qual
ganharia força definitiva com a agressão de Napoleão pela França.
No período seguinte, na “ordem” de Metternich (1773, 1859), formou-se a
Federação de Estados Alemães, na qual se daria o conflito entre a burguesia nacionalista e a
aristocracia, em que a marcha pela unificação viu-se retardada pelo conflito por hegemonia
entre a Prússia e a Áustria. Esse período da política alemã chegou ao final nas revoluções de
1848-49, em que Wagner e Semper foram atuantes. Não admira, então, que o nacionalismo
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dos intelectuais alemães, entre os quais, aliás, o romantismo ganhou seu contorno acabado,
tenha fundido romantismo e nacionalismo numa nova narrativa. Segundo essa última, o
gênio alemão teria criado, por oposição à “civilização” dos costumes, a “cultura”, entendida
como grandeza intelectual atingida pelo intenso afinco e operosidade, como marca distintiva
de seu povo.
Não deixa de ser curioso que Wagner, em defesa dessa construção da nacionalidade,
tenha feito do gênio de Bach, afinal um operoso serviçal de cortes periféricas, um símbolo da
“cultura” contra a opressão da “civilização” (nota O Alemão). Mas, afinal, será mesmo
possível saber o que a arte deve à “civilização” e o que deve à cultura? Não se insinua, aqui,
uma impossível separação química análoga àquela outra entre a boa e a má necessidade, ou
seja, entre a arte balizada pela exata medida da necessidade e o barbarismo do luxo?
Numa modernidade em que, a seu entender, o barbarismo e o vezo oriental para
com a esfera da cultura se generalizavam, a crítica wagneriana notava que a vida pública, ou
a política, se voltara completamente para a necessidade material, com os extremos de
miséria e luxo, na qual se dava a separação e a oposição, contrária à natureza, é claro, entre
o belo e o útil. Nesse mundo, em vez do belo, cuidar-se-ia apenas do grandioso e do
imponente, enquanto necessidade retórica dos poderosos:
Uma vez que a vida pública decaiu a uma expressão geral do egoísmo
universal, deixou também de interessar-lhe cuidar do belo; ela nada mais
conhece senão a utilidade prática. O belo recuou em favor do
absolutamente útil, pois o deleite humano reduziu-se exclusivamente a ter
a pança cheia. Para ser franco, é à satisfação do apetite gástrico que todo o
utilitarismo moderno conduz, especialmente em nossa era moderna, que se
gaba de tantas invenções práticas. É característico deste nosso tempo que
quanto mais se invente, menos seja-se capaz de alimentar as classes
famélicas. Mas, então, quando se esqueceu que o verdadeiramente belo é
também a expressão do útil, pois que o belo só pode manifestar-se na vida
quando as necessidades da vida são asseguradas em vez de dificultadas ou
interditadas por inúteis preceitos de utilidade quando, porém, o cuidado
público concentra-se na provisão do de comer e de beber, é porque a
satisfação desse cuidado foi proclamada condição vital do jugo de césares e
de plutocratas, e em medida tão gigantesca quanto era no império romano.
Foi então que apareceram aquelas estradas e aquedutos espantosos com
que nossas estradas de ferro tentam rivalizar; foi então que a natureza
tornou-se vaca leiteira e a arquitetura o balde; o esplendor deliberado dos
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ricos vivia da nata, enquanto que o leite magro e aguado era distribuído por
aqueles aquedutos para a amada plebe. 88.
Sobre a arquitetura de seu tempo:
(...) Os templos genuínos de nossa religião moderna [utilidade e lucro], os
prédios das bolsas, apoiam-se engenhosamente sobre colunas gregas;
tímpanos gregos saúdam-nos em nossas viagens ferroviárias. (...) Deixemos
que a arte de construir moderna produza os edifícios mais graciosos e
imponentes que puder, mas ela não pode, porém, superar sua vergonhosa
falta de independência. Nossas necessidades públicas e privadas são de
uma natureza tal que para satisfazê-las a arquitetura nada pode inventar, e
só e incessantemente copiar e reciclar. Só uma necessidade real propicia ao
homem a invenção [o que passa da ideia ao devir], e nossa época afirma-se
na linguagem do mais ordinário utilitarismo, pelo quê nosso tempo só
obtém, como resposta, engenhocas mecânicas, e jamais criações da arte.
Tudo o que ultrapassa nossa necessidade é a necessidade do desnecessário,
a necessidade do luxo. Nossa arquitetura, portanto, só pelo supérfluo e
pelo desnecessário pode servir àquela necessidade, ou seja, ela não faz
mais que reproduzir os edifícios que épocas passadas produziram para sua
bem sentida necessidade do belo, (...) ela já não pode ouvir o apelo da bela
necessidade. 89

A necessidade retórica da arquitetura historicista de seu tempo, Wagner a
compreendia analogamente ao que se dava com o monumento escultórico [ou estatuário],
ou seja, a rememoração das épocas em que a arquitetura podia cuidar de satisfazer as tais
“verdadeiras necessidades”, tanto do corpo quanto do espírito; épocas essas em que o estilo
arquitetônico teria sido autêntico. Segundo nossas considerações sobre a natureza da
questão do estilo, devemos admirar o alcance da intuição do compositor, a despeito do que
lhe impunha seu sistema de conceitos. Mas esse entendimento problemático, no fundo um
passo no difícil caminho da modernidade para compreender a si mesma, encontra um
sugestivo paralelo em um problema que já destacamos acima, a diferença entre a
interpretação do milagre helênico da suposta vitória (überwinden) do homem sobre a
natureza, de um lado, e o acordo entre o apolíneo e o dionisíaco de outro.
Mas a expressão wagneriana, de vitória sobre a natureza, não nos parece melhor
ambientada no mundo moderno, como a nossa “dominação da natureza” pela técnica?
Afinal, não vimos como a condição de possibilidade da “revolução da humanidade” eram as
88
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forças produtivas da ciência e da indústria modernas? Não era desse modo que pensava
Pedrosa ao caracterizar a modernidade: ”o homem de hoje é moderno porque não aceita o
ambiente ou o meio natural passivamente” 90?
3.03 GOTTFRIED SEMPER E A TEORIA DO ESTILO

É-nos impossível determinar o quanto os escritos de Wagner devem a Semper, bem
como o contrário. A obra máxima do arquiteto, aquela na qual expôs o desenvolvimento
todo que foi capaz de empreender à sua teoria do estilo, foi Estilo nas Artes Técnicas e
Tectônicas ou estética prática, cuja redação teve início em 1850, tendo sido publicada em
dois volumes entre 1860 e 63. Essa foi precedida por várias outras obras, como seu estudo
sobre a policromia na arquitetura antiga (Vorläufige Bemerkungen über bemalte Architektur
bei den Alten) de 1834, por Os Quatro Elementos da Arquitetura em 1851, Ciência, Indústria
e Arte, em 1852 e, ainda, por escritos vários reunidos, atualmente, em coletânea 91.
Já em sua primeira obra escrita, sobre a policromia na arquitetura e na escultura dos
gregos antigos, – com a qual participou da polêmica iniciada nos anos de 1820 – mostram-se
elementos que viriam a reaparecer nos escritos de Wagner e no que veio a ser sua teoria do
estilo. No prefácio, Semper apresentava uma impiedosa avaliação da arquitetura de seu
tempo, merecedora, pelo menos em parte, da acusação de ter-se retardado em relação ao
desenvolvimento atingido pelas outras “artes irmãs”, “por não mais ser consistente com as
necessidades, as quais requerem um rearranjo total e sensivelmente vantajoso das coisas
para a arte” 92. A arquitetura de seu tempo, “quase falida”, recorria quer às fórmulas
abstratas de Durand, quer ao uso indiscriminado do repertório de todas as épocas da
história da arquitetura disponibilizado pelas pesquisas de antiquários e “arqueólogos”. As
cidades europeias de então eram como “a quintessência de todas as terras e de todos os
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séculos, de tal modo que, comprazendo-nos na ilusão, esquecemos a que século, afinal,
pertencemos” 93.
A parte do que entendia serem as causas desse estado de coisas, que cabia aos
arquitetos seus contemporâneos, era que:
Desejamos arte e nos dão números e regras. Desejamos o novo e nos dão
algo ainda mais antigo e distante das necessidades de nosso tempo.
Deveríamos, em vez disso, compreender e ordenar estas necessidades do
ponto de vista da beleza em vez de pretender ver o belo por toda parte
onde a neblina de tempos e lugares distantes nos obnubilam a visão 94.

Essas reprimendas, até aqui, podem parecer ter sido escritas por qualquer arquiteto
funcionalista do movimento moderno, mas esse engano se desfaz. Em meio à falta de
“perspectivas de uma vida artística produtiva”, Semper afirmava a imperiosa necessidade de
objetividade estética que resgatasse a arte dos desejos e das “idiossincrasias dos artistas (...)
e dos patronos da arte”. Este lastro de objetividade era, segundo entendia, a necessidade,
pois “a arte só conhece um mestre, a necessidade” 95. Essa necessidade, a que deveria
responder a arquitetura monumental, pois não se tratava da “mera construção”, seria em
todas as nações “a sua religião e seu sistema de governo” peculiares.
Em 1834, Semper compreendia a arte como a atividade de conferir aparência
sensível aos valores transcendentes invisíveis, algo contra o que seu tempo conspirava,
sempre “orientado por interesses gerais”, aqueles princípios universais a que Hegel atribuía
o passo moderno no devir do espírito. Já a formalização sensível da arquitetura deixava-se
orientar pelas possibilidades modernas extremas de prover produtos e invenções para as
necessidades de usuários e consumidores: “A indústria britânica não vacila em satisfazer
nem a mais miúda necessidade prática doméstica, e para esse fim desenvolveu novos
instrumentos econômicos” 96. Em outras palavras, as necessidades do espírito e as
necessidades práticas haviam-se separado, e essa era a causa última da confusão e ausência
de guia objetivo na arquitetura oitocentista. Com efeito, sua teoria do estilo viria a ser

93

SEMPER, G. Preliminary remarks on polychrome architecture and sculpture in antiquity. In: MALLGRAVE, H,
F.; HERRMANN, W. (Orgs.) The four elements of architecture and other writings. Cambridge: Cambridge
University Press, 1989. p.47.
94
Ibid., p.46.
95
Ibid., p.46.
96
Ibid., p.48.

215
baseada na unidade originária, mas perdida, de algum modo, das necessidades práticas com
as do espírito. Mas estilo era o que sua época não tinha, e, talvez, nem pudesse mais ter.
A ausência de estilo, Semper a percebia e conceitualizava, então, através da
dissociação, que o neoclássico transmitira a todo o gosto de seu tempo, entre as massas e
superfícies materiais e a policromia, tomando o que acreditavam ser a nudez marmórea das
ruínas como a regra do gosto arquitetônico, ao contrário do que haviam praticado todas as
épocas precedentes; ao contrário, também, do que pesquisadores, como o próprio Semper,
vinham observando no estudo mais atento das ruínas da antiguidade. Por detrás dessa
controvérsia um tanto datada, a dissociação operada pelos neoclássicos revelava a
incompreensão da unidade que caracterizava o estilo, ou seja, a busca daqueles fatores
formadores buscados por Hübsch e Bötticher:
Nossas ideias correntes sobre os monumentos antigos abrigam um hiato
que se tem interposto à compreensão do relacionamento de que falava
acima. Ele nos impede de formar uma imagem mental acurada da
antiguidade em toda a sua novidade e em harmonia com as condições
daquela sociedade e das paisagens do sul.(...) 97.
Semper perguntava-se por que a policromia arquitetônica grega, algo que sua pesquisa
estava contribuindo para tornar um fato estabelecido, encontrava tanta dificuldade em ser aceita
pelo público de seu tempo, pergunta que conduzia já à compreensão do fenômeno do estilo no
formato da síntese das artes:
(...) Quando foi que começamos a duvidar de que outrora todas as belas
artes cooperavam em monumentos de todo tipo prestando mútua
assistência em prol de um todo harmonioso? Se formos bem sucedidos em
compreender o processo da história da arte, todas as dúvidas presentes
serão resolvidas. 98

Este “processo da história da arte”, Semper o compreendia segundo o esquema de
ciclos de nascimento, plenitude, decadência e dissolução dos estilos correspondentes aos
períodos históricos e às várias civilizações. À vitalidade e à decadência dos estilos históricos
correspondiam épocas de íntima cooperação entre as artes e épocas subsequentes de
dissolução. Por detrás de todas as vicissitudes de cada ciclo, porém, um fator permanecia, a
necessidade. As artes todas, especulava, teriam surgido com a ornamentação do abrigo mais
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primitivo, a célebre “cabana primordial”, “pois jogo e ornamentação eram necessidades tão
primordiais quanto o abrigo”. Assim, os tratamentos protetores aplicados sobre os materiais
já teriam surgido associados à ornamentação e desenvolviam-se tanto na policromia quanto
no relevo ornamental (cornijas, frisos, pingadeiras, juntas) de modo inconsciente, ainda sem
a consciência de si, a busca autoconsciente do belo:
(...) Enquanto as artes da pintura e da escultura permaneciam sob a
supervisão da arquitetura, a qual enquanto arte por direito próprio se
desenvolvia naturalmente junto às outras, os monumentos tornavam-se a
quintessência das artes. (...) As várias artes eram convocadas aos
monumentos: às vezes apareciam individualmente em esplêndidos
concursos, outras vezes cooperando em várias combinações como em coro.
O arquiteto era o choragus (regente coral), ele as liderava. Ele era o
escolhido dentre os artistas, menos por avassaladora maestria de todas as
artes e mais por seu dom de bem avaliar cada situação e alocar recursos e
pelo olhar agudo para disposição e economia de meios. 99

Essa passagem, que evoca a formação e as virtudes do arquiteto segundo Vitrúvio 100,
era conveniente à construção do papel da arquitetura dentre as várias artes, de acordo com
a concepção do estilo enquanto cooperação entre elas. Mas tal proposição explicativa, com
toda sua carga de conjectura, viria a explicitar-se mais tarde num escrito posterior de
Wagner, na sua metafísica da necessidade e sua concepção do espírito, segundo a qual este
se manifestava de modo a unir a satisfação da necessidade material e da espiritual, bem
como as representações da forma específica da religião e do elo político de um povo.
Assim, o espírito, a mais alta realização humana, era equacionado não no plano
problemático da reflexão, mas no da apreensão do nexo universal da necessidade de modo
imediato por todos do povo/comunidade; e não apenas em apreender o físico -atual em
todas as suas partes, mas em perceber e representar a conexão íntima dessas partes em sua
sequência numa imagem conjunta 101. Essa imagem conjunta era o estilo, autêntica
manifestação do espírito, segundo uma época e um lugar determinados.
O plano da reflexão e das ideias universais de que falava Hegel, pelo qual o espírito,
nas condições da modernidade, já não admitiria representação sensível, plano tão
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problemático – como já tivemos oportunidade de mostrar – tinha, pelo menos, a vantagem
de apontar que a unidade de significação que permitia que as artes se desenvolvessem em
cooperação para fazer produtos conjuntos tornara-se impossível na modernidade, algo em
linha com que as artes passassem a reivindicar, cada uma, sua autonomia em determinar
finalidades e padrões próprios.
Estabelecido conjecturalmente o ponto de partida da história, os estilos podiam
então mostrar seu desenvolvimento subsequente, marcado por sucessões de fases de
rigidez das formas e soluções sob a discriminação das guildas e por momentos de inflexão
em que homens de gênio superavam aquelas limitações e liberavam todo o potencial do
estilo. Esses passos, contudo, consumiam o estilo, o qual perdia de vista o nexo fundamental
da necessidade, pelo que a sua unidade sucumbia a uma profusão desordenada, quando a
riqueza original do estilo dava lugar ao luxo e ao excesso; perdido o lastro originário de
objetividade, dissolvia-se a unidade do estilo. As reviravoltas históricas, as quedas de povos
e as conquistas imperiais operavam ainda maior confusão e inversão de valores, que
alimentavam, por sua vez, correntes dispersivas pelas quais novos desenvolvimentos em
outras terras ou sob outra religião viessem, com aqueles despojos, a constituir novo estilo
ou uma nova civilização.
Segundo esse esquema cíclico, a arte clássica grega era, então, compreendida como
tendo procedido de uma síntese histórica entre o orientalismo manifesto na arte jônica com
a liberdade política e a medida austera da arte dórica, síntese essa que, após séculos, veio a
manifestar-se numa arte superior. Analogamente, a confusão que se instalou com o
helenismo e a arte imperial romana teriam sido, muitos séculos mais tarde, superados por
uma nova síntese, a arte cristã.

3.03.01 OS QUATRO ELEMENTOS DA ARQUITETURA

Os Quatro Elementos da Arquitetura, obra de 1851, é um texto híbrido ou de
transição. Por um lado, dava prosseguimento à polêmica sobre a policromia na arquitetura e
na escultura da antiga Grécia, por outro, deu um passo decisivo com a proposição das
Urformen, as quais viriam a ser estruturas fundamentais da teoria semperiana do estilo. Se
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aquela polêmica e as provas materiais que o autor reunia em suporte de suas posições
parecem-nos algo um tanto árido e de interesse limitado, já o início do desenvolvimento
sistemático da teoria do estilo mostra-se fascinante.
Em primeiro lugar, pelo menos para as finalidades de seu estudo, sua proposição
fundamental, já enunciada na obra precedente, de que a necessidade representava o lastro
de objetividade de toda arte – da qual provinham as necessidades materiais bem como a
simbolização material-construtiva – baseada na experiência originária com a necessidade
dos mais elevados ideais de uma civilização ou de uma nação, recebia, então, precisão e
determinação.
Nessa senda, Semper já se opunha aos teóricos materialistas bem como aos
antiquários e seu historicismo. O preceito de verdade e significação dos materiais, defendido
pelos primeiros, agregado ao repertório desconexo de formas e soluções postos em
circulação pelos últimos, conduzia a arquitetura a uma confusão inextricável. Sua teoria do
estilo daria, então, seu primeiro passo, nessa obra, ao estabelecer as Urformen (formas
primordiais universais) como os receptáculos das experiências originárias com a necessidade
e, por isso, essencializações das ideias platônicas às quais correspondia a construção
primeira e seus elementos, que não deixava de evocar, mais uma vez, o mito primordial das
cabana primordial.
As Urformen teriam surgido universalmente da necessidade humana de abrigo,
segundo os elementos, no lugar do fogo, do monte ou base aterrada, da cobertura e do
invólucro. O lugar do fogo, como o fogão ou a lareira primitivos, marcaria o centro da
primeira agregação humana, fosse ela a família, o grupo de parentesco ou o bando de
caçadores, ao redor das chamas que afugentava as feras, que os aquecia e com o qual se
preparavam os alimentos. A fogueira ou a lareira “era o primeiro e mais importante, o
elemento moral da arquitetura. Ao seu redor agrupavam-se os outros três elementos: a
cobertura, o invólucro e o monte, ou seja, as negações protetoras e defensoras do fogo
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Figura 29

Figura 30

Figura 29 – Gottfried Semper – Segundo projeto do Hoftheater de Dresden. Estado
atual da obra reconstruída. Centro histórico de Dresden. Foto S/autor.
Fonte: http://pingallery.deviantart.com/art/Dresden-Semper-Opera-House-1-210641943

Figura 30 – Gottfried Semper – Villa Rosa 1839, Dresden, proximidades do Rosengarten
sobre o Elba. Destruída na Segunda Guerra Mundial.
Fonte: http://www.wikiwand.com/de/Villa_Rosa_(Dresden)
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Figura 31

Figura 32

Figura 31 – Gottfried Semper – Edifício de armazéns, 1874-1877, Viena, Áustria.
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/362539838729756570/

Figura 32 – Gottfried Semper – Edifício de armazéns, 1874-1877, Viena, Áustria. Foto Manfred
Weghuber.
Fonte: https://structurae.net/photos/164241-semper-depot

Figura 33 – Gottfried Semper e Karl Von Hasenauer– Perspectiva do projeto do Keiserforum de Viena,
parte das obras da Ringstrasse. Só parcialmente construído após 1870.
Fonte: https://structurae.net/photos/164241-semper-depot

Figura 33
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contra os três elementos hostis da natureza.” 102 A cada um desses elementos primordiais
correspondia uma técnica:
(...) Concomitantemente, as diferentes capacidades técnicas humanas se
organizaram de acordo com aqueles elementos: primeiro a cerâmica e
depois os metais para os trabalhos do fogo, a hidráulica e a alvenaria com o
monte, a carpintaria com a cobertura e seus acessórios. E qual técnica
primitiva evoluiu para dar conta do invólucro? Nenhuma outra senão a arte
(...) de tecer esteiras e tapetes.(...) 103.

As formas primordiais que esses elementos assumiram expressavam as experiências
particulares de cada povo com a necessidade, no que compareciam as particularidades
geográficas e climáticas e o modo como se relacionavam com o invisível. O desenvolvimento
posterior, à medida que a agregação se modificava, e que técnicas eram substituídas ou
desenvolvidas, guardariam simbolicamente os traços daquela experiência primordial; era
quando o que havia sido rude ou prático-técnico na origem tornava-se ornamento, ou seja,
ganhava os ares sistemáticos do estilo e perpetuava, pela rememoração, as experiências
primordiais do povo com a necessidade que iam sendo amortecidas, à medida que surgiam
facilidades técnicas novas. Esse processo que Semper descrevia conjecturalmente era muito
semelhante ao que vimos com Wagner sobre a escultura.
Determinadas as Urformen, ou os quatro elementos, Semper já fazia uso
metodológico delas, ao rastrear o percurso de suas transformações históricas
correspondentes aos ciclos das civilizações e aos deslocamentos geográficos e étnicos por
que passavam. A ambição que manifestava, então, era produzir um esboço da história
universal da arquitetura e de fazê-lo na modalidade prática, ou seja, identificando, na
arquitetura de cada ciclo, as transformações técnicas e os deslocamentos simbolizadores por
que passavam os quatro elementos, inclusive com as invenções radicais, em relação à
estrutura trilítica, com que se imaginava a cabana primordial, de tipos próprios aos sistemas
construtivos de superfície ativa, ou seja, os sistemas construtivos em arcos, abóbodas e
cúpulas. Esses últimos, não fosse o poder simbólico dos quatro elementos, poderiam ter
rompido completamente com os sistemas ornamentais, que vinham passando por tradução
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após tradução, a novas técnicas e materiais, bem como no que toca aos altos valores da
religião e da vida política a que conferiam expressão sensível.
O resultado dessa ambiciosa tentativa de síntese entre os métodos de filólogos e dos
antiquários-arqueólogos de então, com conceitos de engenharia estrutural moderna e com o
projeto dos filósofos de uma história universal, já nos parece um tanto envelhecido, ou seja,
mais um meio termo do que a pretendida síntese. Mas, o que impressiona nosso olhar
retrospectivo é, sobretudo, a intuição de problemas fundamentais, muito mais do que as
engenhosas, mas duvidosas, soluções. E o problema fundamental que nos interessa, aqui, é
o da relação entre altos valores invisíveis e as formas sensíveis da arquitetura, a qual Semper
revelava ser constitutiva do estilo, e o fazia numa situação histórica em que já não havia o
que se pudesse chamar de altos valores inscritos no mundo comum das sociedades
modernas:
De verdade, nenhum Artêmio de Trale e nenhum Isidoro de Mileto serão
engenhosos o bastante para criar uma nova forma primária da arquitetura,
a menos que apareça um novo conceito de importância histórica universal a
que dar expressão. (...)
Quão injusta, então, é a reprimenda aos arquitetos por falta de invenção
quando não há em parte nenhuma um novo conceito de importância
histórica universal que se pudesse seguir com força e vigor. Que se crie
primeiro alguma nova ideia e os arquitetos terão, então, como inventar-lhe
uma expressão arquitetônica. Até lá, teremos que nos contentar-nos com o
já envelhecido. 104

3.03.02 CIÊNCIA, INDÚSTRIA E ARTE
Os primeiros anos de exílio em Londres, 1851 e 1852, foram de imensa dificuldade,
mas permitiram ao arquiteto desempregado dedicar-se a seus estudos e à teoria. Nesse
período, Semper foi testemunha da Great London Exhibition de 1851, sobre a qual escreveu
um panfleto crítico “Ciência, Indústria e Arte: propostas para o desenvolvimento do gosto
nacional pela arte no encerramento da Exposição Industrial de Londres”, que fez dele um dos
primeiros críticos estéticos da revolução industrial, além de ter-lhe valido, em 1852, a
nomeação para um posto no Museum of Manufactures, então sendo fundado por Henry
Cole, por iniciativa do príncipe Albert (hoje chamado Victoria and Albert Museum),
104
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instituição na qual Semper desempenhou o cargo de diretor das oficinas da divisão de
madeira e metal nos anos de 1853 a 1855 105. Após esses anos, Semper veio a ocupar um
cargo de professor na Escola Politécnica Federal de Zurique, quando pôde dedicar-se à
composição dos dois volumes de Estilo nas Artes Tectônicas e Técnicas.
O aspecto mais interessante desse panfleto, a nosso ver, é a avaliação crítica do que
Semper foi testemunha acerca da Exposição Universal, nada menos do que “um processo de
desintegração das artes” 106. Ao longo das várias seções do texto há comentários
pormenorizados, mas interessa-nos, sobretudo, a compreensão que articulava, segundo a
qual a “necessidade é a mãe da invenção” 107, segundo a qual, também, a modernidade
industrial operava uma inversão. Essa última consistiria em que as invenções haviam deixado
de ser meios para amenizar as privações e proporcionar desfrute e, pelo contrário, haviam
passado a criar novas necessidades pelas quais mercadorias pudessem realizar-se na
economia de mercado, e isto se dava sem limite aparente:
A especulação [economia de mercado] se interpõe a tudo e nos seduz com
benefícios; mesmo onde não os há, a especulação inventa milhares de
vantagens pequenas e grandes. Sempre que ela nada pode inventar, ela
recicla confortos velhos e obsoletos. Ela realiza sem esforço as coisas mais
difíceis e problemáticas com os meios que toma de empréstimo às ciências.
Pedras duras como o pórfiro e o granito são cortadas como giz e polidas
como cera. Marfim é plastificado e moldado em formas várias. Borracha e
guta-percha são vulcanizadas e utilizadas num sem número de imitações de
madeira, metal e pedra cinzelada, de modo a exceder em muito as
limitações dos materiais imitados. (...) 108

Por contraste, Semper reconhecia na exposição os êxitos das “nações meio
bárbaras”:
(...) especialmente os indianos com sua magnífica indústria artística. (...) A
mesma verdade vergonhosa nos confronta quando comparamos nossos
produtos com aqueles de nossos ancestrais. Não obstante nossos muitos
avanços técnicos, eles nos deixam para trás no que toca à beleza formal e
mesmo no senso para o conveniente e para o apropriado. Nossos melhores
produtos são frequentemente apenas reminiscências fiéis. 109
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Temos aqui, um relato e uma crítica de primeira hora do espetáculo oferecido pela
indústria moderna, tal como comparecia à Grande Exposição de 1851, um acontecimento,
enfim, de imensas consequências para a arte em geral, para a arquitetura e para o design
modernos. E podemos ler, também, ou reconhecer no subtexto, o que já vimos com Wagner,
a saber, a impotência temporária da necessidade em face da superabundância da matéria,
uma vez na natureza e outra, agora, na história humana:
A abundância de meios é o maior perigo com que têm que lutar as artes.
Esta expressão é ilógica, eu admito (não há abundância de meios, mas
incapacidade de dominá-los). No entanto, justifica-se dizê-lo, pois descreve
bem o estado de coisas invertido de nosso tempo. 110

Esse perigo geral para as artes, podemos compreendê-lo como a perda da dimensão
da dificuldade de realizar e que o mundo adquirisse uma aparência dissolvente, não
verdadeira e não respectiva da dificuldade material que se impõe por toda parte na
modernidade; era o que Semper conceitualizava na chave da impotência temporária da
necessidade para configurar o mundo de modo que necessidade material e necessidade
espiritual se encontrassem numa expressão única.
A presença sensível do material, o ater-se a seus limites, senão, mesmo, formalizar
enfaticamente tais limites e suas possibilidades intrínsecas, mostrava-se como o que veio a
significar para a arte moderna, mais tarde, a funcionalidade do material, tal como pudemos
flagrar nos comentários de Pedrosa a Calder e à desnaturalização do objeto, operada pela
arte e pelo design modernos 111. Talvez não tenha sido por acaso que artistas brasileiros do
movimento neoconcretista, apoiados e influenciados por Pedrosa, tenham tornado a forma
tão sensível ao material que lhe dava suporte.
O exemplo que Semper comentava mais extensamente, a arte de iluminar casas e
edifícios por ocasião de festividades, vale a pena ser destacado. A invenção da iluminação a
gás era saudada por seus inegáveis e imensos benefícios; não obstante, os tubos de
iluminação com múltiplos bicos de queima já disponíveis em seu tempo, proporcionavam
um espetáculo inquietante:
(...) estrelas de todos os tipos, rodas de fogo, pirâmides, quaisquer formas
recortadas em máscaras, inscrições e outras coisas do tipo parecem flutuar
110
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em frente dos muros das casas, como que seguras por mãos invisíveis. (...)
Este pairar estático do mais vivaz dos elementos [a luz] é muito eficaz sem
dúvida (os astros são os exemplos mais eloquentes), mas como negar que
esta inovação fez decair o costume popular de iluminar casas como sinal da
comunhão de seus moradores no júbilo público? Noutros tempos,
lamparinas a óleo eram colocadas sobre cornijas e parapeitos de janelas e
conferiam uma radiante proeminência às massas e às partes das casas as
mais habituais. Agora, somos ofuscados por essas aparições flamejantes,
tanto que as fachadas mesmas tornaram-se impossíveis de se ver. Quem
tiver visto as recentes iluminações em Londres e ainda se lembrar de
festividades similares no velho estilo, como em Roma, por exemplo, terá
que admitir quanto a arte de iluminar perdeu sob o impacto destas
inovações. 112

Esse, aliás, em um comentário tão belo, e outros exemplos do que Semper
presenciou na Grande Exposição, consoante às esparsas recomendações de possibilidades
de aplicação com que fechou seu estudo sobre policromia 113, conduziam--no a uma posição
limite em relação à esperança e à possibilidade de um estilo na modernidade. Contemplava,
enfim, a esperança escatológica de que a obra destrutiva da modernidade se concluísse
numa perfeita tábula rasa, num terreno limpo no qual novo ciclo artístico pudesse
desenvolver-se:
Este processo de desintegração das modalidades artísticas existentes
deverá ser levado à conclusão final pela indústria, pela produção mercantil
e pela ciência aplicada, antes que algo novo possa surgir. 114 (...) Assim
chegaremos ao começo de um novo ciclo, mais ou menos no ponto do
velho ciclo em que se encontravam os gregos antes dos poetas jônios. Por
quatro séculos nossa ciência prática tem trabalhado pela desintegração de
antigas tradições, do mesmo modo que o gênio e o engenho da Grécia
arcaica digeriu aquelas tradições já meio esquecidas.
Como artistas não há o que lamentar diante das circunstâncias
desfavoráveis que temporariamente, apenas, parecem desfavoráveis às
artes. (...) Neste hiato, porém, a arquitetura deve descer do trono e ir ao
mercado, para lá ensinar, e aprender. 115
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Mari Hvattum 116 aponta quão angustiante era o dilema em que Semper, então, se
encontrava. A obra monumental a que iria se dedicar a seguir, O Estilo, seria sua cartada
decisiva em busca do estilo da modernidade, na qual estava em jogo essa possibilidade
mesma ou que a modernidade se provasse um inelutável apocalipse artístico. As barricadas
de 1848 e o Palácio de Cristal pareciam ter tornado mais angustiosa a dúvida sobre a
possibilidade de sucesso dessa empresa. De qualquer modo as palavras iniciais daquela obra
põem a arte numa situação de crise, não podendo decidir, ainda, se se tratava de confusão
temporária ou de agonia final. Semper preferia, então, apostar na primeira hipótese, para a
qual seu trabalho se propunha a contribuir com “(...) Explorar nos casos individuais a
regularidade e a ordem que se tornara aparente nos fenômenos artísticos no curso de
processos criativos e daí deduzir os princípios gerais, os fundamentos de uma teoria
empírica da arte” 117.
3.03.03 A REFORMA EDUCACIONAL DOS OFÍCIOS
Os comentadores apontam, também, uma inflexão manifesta em “Ciência, Indústria
e Arte” como prosseguimento de um drama vivido em duas dimensões nas barricadas de
1848-49:
Ciência, Indústria e Arte foi mais que uma peça de teoria pedagógica. Seus
esforços para fundir crítica empírica [ou prática] com uma visão idealista da
unidade denunciava a complexa mistura de humanismo e positivismo que
lhe havia conformado o pensamento. Por um lado seu panfleto recapitulava
o idealismo revolucionário do liberalismo [político] Vormärz e seu anseio
por transformação mútua da arte e da sociedade. Por outro, vislumbrava
uma nova perspectiva na qual o profeta daria lugar ao técnico e a revolução
cederia o assento de honra à evolução como a força por detrás da unidade
social e cultural. Ao perseguir as estrelas guias da reforma social e da
reforma artística, Semper percorria um caminho análogo ao do liberalismo
[político] alemão de meados do século, desde a futilidade de 1848-49 ao
grande compromisso entre liberdade e prosperidade nos Gründerjahre [as
décadas que se seguiram à unificação nacional em 1870 em que tomou
impulso irresistível a revolução industrial alemã], quando a ordem existente
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foi santificada pelas promessas de progresso da tecnologia industrial e do
Estado nacional. O Palácio de Cristal interceptou Semper no meio do
caminho. Quais seriam as outras estações de sua odisseia? 118

O mesmo comentador sugere que o panfleto Ciência, Indústria e Arte marcava o
abandono do pathos das barricadas de 1848 e da “revolução da humanidade” e o conduziam
a uma crítica da revolução industrial em formato reformista, ao credo, enfim, de superar as
mazelas estéticas do novo ambiente industrial, sem desfazer-se dos benefícios da técnica e
da ciência modernas, algo de que davam testemunho suas propostas para um novo sistema
educacional das chamadas artes aplicadas ou, simplesmente, os ofícios. Seu diagnóstico da
modernidade industrial 119, que há muito já se confundira para o público com os lugares
comuns da crítica oitocentista, ou seja, na ruptura da relação orgânica entre arte e
sociedade e a consequente ausência do estilo, conserva, para uma leitura mais atenta, uma
compreensão toda particular, segundo a qual os ritmos desarmônicos do progresso haviam
deixado para trás as capacidades humanas de comandar e dirigir as novas capacidades
tecnológicas.
Nesse quadro, o mercado inundava a sociedade com produtos, o que forçava todo
consumidor a tornar-se crítico, sem dispor de preparo adequado. A separação crescente
entre as belas artes e a produção deixava o artesão sem orientação artística, pelo que se
tornava “escravo do empregador e da moda corrente, os quais proveem mercado para seus
produtos”. A inegável democratização do gosto havia conduzido, paradoxalmente, a uma
tirania da moda em que o nome do arquiteto tornava-se mais importante que a qualidade
do projeto. O arquiteto mesmo estaria a tornar-se pouco mais que um negociante a
subcontratar seus projetos, e já parecia mais interessado na procura de efeito e a deixar a
busca da praticidade estrita ao engenheiro.
A Exposição Universal também foi uma oportunidade para que Semper tomasse
contato, através de delegações nacionais de terras e povos distantes, com as produções dos
não industrializados, dos não ocidentais e também dos chamados povos primitivos. As ideias
universalistas que compartilhava com Wagner preparavam--no para reconhecer que essas
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produções superavam em estilo as do ocidente industrial, as quais tanto lamentava, o que
lhe abriu novos horizontes: “(...) Daí em diante, tais interesses culturais e etnográficos iriam
se sobrepor ao estudo arquitetônico, tanto que o terceiro volume de Estilo, a tratar
especificamente da arquitetura, nunca foi escrito.” 120
Em face dessa experiência, Semper elaborou uma proposta de reforma em que
pretendia unir o preparo técnico às humanidades, algo que nunca vingou, a despeito do
sucesso de parte das medidas práticas que idealizou. Essas últimas, há muito já foram
absorvidas e superadas, ainda que pouca gente saiba quem tenha sido seu idealizador: 1)
abolição da dicotomia entre as artes cultas e elevadas e as artes menores ou aplicadas, e
restabelecer a comunicação entre as belas artes e os ofícios; 2) expansão e melhoria no
ensino dos ofícios, com novas escolas – conhecidas entre nós como Liceus de Artes e Ofícios
– dotadas de oficinas comerciais de trabalho de estudantes junto a seus professores, bem
como difundir a prática de concursos entre estudantes e entre estes e oficiais formados, nos
quais o público, como júri, teria oportunidade de treinar seu gosto e discernimento; 3) que o
treino de profissionais de nível superior, sobretudo arquitetos e engenheiros, unisse o
cultivo das humanidades à experiência prática na produção; 4) criação de um sistema de
museus públicos, com coleções itinerantes, conferências frequentes e nova ênfase nas artes
aplicadas para a educação do gosto popular:
A pedra de toque do conjunto da reforma semperiana estaria nos grandes
concursos públicos como culminação do treino estético de artesãos e
consumidores. Por fazer do público consumidor o júri a decidir dos méritos
dos artesãos competidores, ele esperava que artistas e público se
reaproximassem (o que aliás já manifestara no escrito sobre policromia na
arquitetura antiga). Desse modo a sociedade industrial poderia reviver a
unidade corporificada nos festivais dramáticos da antiga Grécia. As
competições reconciliariam a democracia do gosto com a aristocracia dos
padrões e, por encorajar o público a exercitar crescentemente o
discernimento estético, o artesão poderia livrar-se da escravidão à fealdade
industrial. Assim, os hiatos entre maestria tecnológica e sensibilidade
artística iriam aos poucos sendo transpostos e a síntese entre progresso
material e social seria atingida sob a égide de uma arte unificada. 121

As propostas de Semper tiveram enorme difusão nas últimas décadas do séc. XIX,
com duas dezenas de Liceus de Artes e Ofícios, a imitar o Departamento de Artes Práticas do
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museu londrino, apenas na Grã-Bretanha. A fundação, em 1863, do Museu de Arte e
Indústria em Viena proveu um fórum aos seguidores de Semper no continente, o qual se
tornou mais tarde palco de importantes atos no desenvolvimento da disciplina da história da
arte. Até mesmo a fundação, em 1919, da Bauhaus em Weimar, deu-se como um
aprofundamento da reforma semperiana, ao fundir num único instituto uma academia de
belas artes a uma escola de artes e ofícios. 122
3.03.04 ASPECTOS GERAIS DE ESTILO NAS ARTES TECTÔNICAS E TÉCNICAS
Nos prolegomena a O Estilo, Semper, estabelecia suas diferenças e críticas aos
costumes e teorias prevalecentes no campo da história da arte em seu tempo. Em primeiro
lugar, seu desafeto com a “estética especulativa”, a qual, segundo sustentava, procedia por
definir o belo e suas subespécies segundo seus atributos, falhando em reconstituir aquela
unidade de propósito 123 que os estilos do passado exibiam e de que a arte de seu tempo
tanto carecia. Essa unidade de propósito decidiria sobre a capacidade da arte de
comunicação direta e imediata e do prazer que daí derivasse. Os apelos da estética
especulativa a interesses não artísticos e as manias dos connoisseurs e de arqueólogos
seriam traços de barbarismo e decadência. Sustentava com veemência que:
(...) a arte, no que tem de mais sublime, odeia a exegese; ela
intencionalmente a evita. Ela vela por detrás dos mais gerais e puros
motivos humanos e opta deliberadamente pelos temas mais simples e
familiares. Ela os considera analogamente aos materiais com que opera,
seja a argila ou a pedra, como meios para fins, os quais bastam por si
mesmos (...) 124.

Essa passagem, se interpretada segundo o propósito declarado da obra, como vimos
mais acima, esclarece o que exatamente reprovava na especulação, sem negar seus próprios
e os de Wagner, pressupostos amplamente especulativos. Já vimos, também, com Wagner, o
papel
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Gesammtkunstwerk, uma preocupação que já vinha de longo tempo como na arquitetura
falante de Ledoux ou com Hübsch e Bötticher.
Semper

recusava

novamente

as

formações

discursivas

“materialistas”

e

“historicistas” que se mostravam como opostas no campo da teoria da arquitetura 125. Nas
primeiras condenava a “falsa premissa de que o universo das formas arquitetônicas deriva
tão somente das condições estruturais e materiais” 126. Nas segundas censurava
(...) tomarem como modelos obras de tempos passados ou de outras
nações e as imitarem com o maior cuidado crítico e precisão estilística. Elas
tentam fazer com que demandas do presente se conformem àqueles
modelos em vez de, como seria natural, deixar que as soluções se
desenvolvam livremente a partir das premissas do presente. 127

A essa reprimenda, que poderia soar funcionalista a leitores de hoje, acrescentava o
modo desejável de relacionar-se com a história, a saber:
(...) levando em conta as formas tradicionais que se desenvolveram no
curso de milênios e passaram no teste do tempo como expressão
irrefutavelmente verdadeira e tipos de concepção estrutural e espacial. [A
seu juízo], historicistas e materialistas são opostos, mas as duas escolas
depreciam tanto o presente como a tradição.” 128

Entre ambos os extremos, comenta-se que Semper tenha buscado uma síntese 129, o
que na verdade, faz sentido no contexto da “síntese” ou integração das artes. O modo como
construía a questão, ou seja, o estilo era bem diverso daquele de seus desafetos:
(...) O material é que é subserviente à ideia e, de modo nenhum, o único
fator a controlar a manifestação da ideia no mundo sensível. Se a forma
artística – a ideia convertida ao visível- não deveria estar em conflito com o
material de que é feita, tampouco é absolutamente necessário que o
material como tal seja um fator na aparência artística” 130.

Semper, além de recusar o materialismo e o determinismo, concebia um
condicionamento complexo do estilo sob as necessidades vividas pelos diferentes povos,
materiais e espirituais como diria, condições tanto da universalidade do fenômeno da arte
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quanto das particularidades que esse manifestava. A configuração autêntica que procurava
para o estilo da modernidade, se assim podemos entender, passaria por uma busca das
origens legítimas das formas e ornamentos em “necessidades verdadeiras 131”, como Wagner
as chamava, ou seja, do que veio, como veremos adiante, a associar o que chamava de
“autoridade monumental”, bem como pelo uso de materiais e técnicas modernas de modo a
“deixar que as soluções se desenvolvam livremente a partir das premissas do presente”.
Se ele repreendia a aridez simbólica dos materialistas, sem deixar de reconhecer
seus sucessos nas edificações da infraestrutura de seu tempo, sobretudo as ferrovias, aos
historicistas reprovava, provavelmente, a incapacidade de distinguir as “verdadeiras
necessidades” do luxo. Os comentadores, contudo, apontam que o alcance do teórico
Semper jamais deu origem em sua produção arquitetônica a soluções que demonstrassem
essas diretivas com sucesso. 132 Onde estaria a justa medida da necessidade e a diferença
entre o luxo e a boa eloquência monumental?
3.03.04.01 MÉTODO EM ESTILO NAS ARTES TECTÔNICAS E TÉCNICAS
A filosofia de Schelling parece ter provido a Semper além da forma cíclica do tempo
histórico, o seu corolário que era a necessidade do mal para a própria criatividade, ou de
que houvesse decadência para que novo estilo pudesse surgir em diapasão com novas
necessidades:
(...) As formas arquitetônicas são orgânicas se provém da verdadeira ideia,
se em sua formulação exibem a legitimidade e a necessidade espiritual
interior pela qual a natureza cria apenas o bom e o belo, e usa do bizarro
como elemento necessário à harmonia do todo.(...) 133

Seu método na história das artes aplicadas em geral considerava as relações entre o
produto e o material sob dois aspectos:
1 - O produto como serviço a um propósito, real ou presumido, tomado no mais alto
sentido simbólico.
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2 - O produto como resultado do material e dos procedimentos produtivos.
O pressuposto que apresentava, então, de que as necessidades são constantes e os
materiais e processos produtivos, variáveis, não seria minimamente convincente em nossos
dias, não fosse sua advertência que, aliás, já vimos, sobre o incessante alargamento do
círculo da necessidade trazido, na modernidade, pela sucessão de invenções no contexto da
moderna economia de mercado:
A abundância de meios é o maior perigo com que têm que lutar as artes.
Esta expressão é ilógica, eu admito (não há abundância de meios, mas
incapacidade de dominá-los). No entanto, justifica-se dizê-lo, pois descreve
bem o estado de coisas invertido de nosso tempo. 134

Esse perigo geral para as artes, que compreendia, como já vimos, na chave da
impotência temporária da necessidade frente à abundância desmedida da matéria, já o
comentamos como a perda da dimensão da dificuldade de realizar, e que o mundo
adquirisse uma aparência dissolvente, não verdadeira e não respectiva da dificuldade
material que se impõe por toda parte na modernidade; a modernidade, afinal, que era a
época em que a força de trabalho se tornara mercadoria. Mas afirmar a constância da
necessidade, isto é, da necessidade verdadeira e boa, ia de encontro a afirmar a concepção
da experiência originária com a necessidade e seu papel constituinte das culturas e povos.
Assim, haveria a permanência dos costumes e de ritualizações da vida cotidiana, ou seja, que
os atos da vida cotidiana tivessem formas determinadas e sentidos simbólicos
correspondentes, os quais não dependeriam apenas da constância fisiológica e anatômica,
nem dos materiais e técnicas empregados na produção da moradia e dos utensílios.
É claro que este pressuposto tinha em conta as épocas passadas e que visava
determinar a natureza e as leis do estilo, pelo que lhe aparecia como um pesadelo a
possibilidade especificamente moderna, de que não fosse mais possível o estilo e que não
houvesse mais nenhuma permanência nas formas da vida cotidiana, exceto aquelas ditadas
pela fisiologia, e que tais formas se houvessem tornado indefinidamente mutáveis ao sabor
das novas invenções e tecnologias. Sua teoria do estilo, a da rememoração ou reencenação
das experiências primordiais com a necessidade, a despeito de suas grandeza e fecundidade,
falhava em compreender o que fosse outrora presentificado no estilo e que havia deixado
de estar presente nas condições da modernidade.
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As pressuposições semperianas expressavam, sim, o desejo de estabelecer um limite
claro entre a necessidade verdadeira e o luxo, como já vimos com Wagner. O luxo, por sua
vez, significava tanto o uso da cultura com o propósito de nobilitação pela burguesia, de
fazer-se parecer portadora da civilização dos costumes, quanto, negativamente, a exigência
societária de universalismo.
Que as necessidades fossem fixas e os meios materiais variáveis correspondia à
doutrina platônica da eternidade da ideia e da perecibilidade do sensível, a qual era, por sua
vez, indicativa da concepção helênica de uma natureza imortal, pois não importa o que o
homem fizesse, não poderia modificá-la nem destruí-la. O apelo por uma concepção dessa
ordem, na época da revolução industrial, mostrava, em primeiro lugar, que o desencadear
de processos que não ocorreriam por si mesmos na natureza – que mais tarde veio a
manifestar-se –, ainda não era visível na época de Semper. Por outro lado, o mercado
mundial e a indústria já haviam esquecido o temor em face do natural e como ele era
pacificado entre os gregos, por estrito controle, a não deixar que a necessidade se
multiplicasse; por motivos não gregos, Semper e Wagner apelavam àquele limite, por
reprovação da desigualdade na modernidade e contra o barbarismo, ou seja, esteticismo e
filisteísmo.
A necessidade em escala contínua, isto é, a necessidade a ligar as necessidades
materiais e a espirituais, permitia representar o belo como uma necessidade:
Num plano mais elevado, o que designamos com termos como “senso de
beleza”, “agrado no belo”, “fruição da arte” e “instinto artístico”, é algo
análogo aos instintos, prazeres e gratificações que governam a manutenção
de nossa existência telúrica. Estritamente falando, ele remonta à remoção
temporária, ao amortecimento e ao esquecimento da dor. Assim como
pontadas de fome impelem o indivíduo a tentar aliviá-las em prol da
sobrevivência, assim como a geada e o desconforto impelem-no a buscar
abrigo, tanto quanto estas e outras necessidades o conduzem às várias
invenções e a trabalhar duro para assegurar subsistência e prosperidade
para si e para a espécie, também somos sujeitos ao sofrimento mental que
governa a existência e a nobilitação do intelecto humano e do espírito em
geral. 135
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Em Platão, contudo, os prazeres e dores tinham uma configuração diversa. 136 Dores e
prazeres sensíveis, ou seja, as manifestações sensíveis da necessidade impeliam os homens,
mas esses estados ligados entre si como as extremidades de um segmento contínuo, tinham
o estado neutro como ponto médio. No mundo sensível, então, não haveria possibilidade de
saber onde terminava a dor e começava o prazer, pois os dois confundiam-se com o estado
neutro, ou que uma dor menor pudesse parecer um prazer diante de uma dor maior. Só o
prazer do saber não poderia ser misturado com o estado neutro ou com a dor, sendo assim
puro e impelindo o homem ao saber e à contemplação da ideia, algo em tudo diverso do
gosto pelas imagens da arte. Assim, o cultivo do espírito nada tinha a ver com a remoção da
dor, nem havia qualquer coisa como a escala contínua de Semper.
Essa era a torção seletiva que Semper e Wagner imprimiam ao platonismo para seus
propósitos modernos. Mas a escala contínua de Semper ainda adaptava às suas
necessidades o esquema do amor de Afrodite Urânia 137, que conduzia do amor pelos belos
corpos ao amor pelas belas leis, ao bem comum. Semper parecia sustentar que, sendo o
homem bom por natureza, deveria haver uma escala contínua a ligar o bem e o belo. Daí
que devesse haver uma volta às origens, aos começos naturais e virtuosos, um movimento
de desfazer a corrupção imposta pela sociedade antinatural. Daí a legitimidade das
verdadeiras necessidades para o espírito, as primeiras e de sempre, necessidades não
corrompidas quer pelo luxo, quer pela miséria.
Assim como na doutrina platônica, para os gregos não havia invenção, apenas
essencialização dos arquétipos imutáveis da natureza. Os helenistas nos dizem que o artesão
habilidoso compartilhava com o mago arcaico o kairós, a espreita pelo momento do devir
natural que fosse propício à intenção humana 138; por isso, não havia, no que respeita à
habilidade, a diferença ou a oposição a que estamos tão acostumados nos dias de hoje,
entre o espetáculo e a dominação redentora da natureza. O homo faber não era
compreendido na chave da invenção, mas da fabricação de objetos de certa durabilidade
que estabilizavam o mundo, que sustentavam, portanto, outra dimensão temporal diversa
daquela, para a qual cada dia seria sempre igual a todos os outros. Assim, cabe indagar:
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como foi que o homo faber veio a ser compreendido na chave da necessidade? Esse é um
deslocamento categorial da modernidade, pelo qual a física e a engenhosidade por ela
proporcionada entraram na constituição da totalidade processológica, cujo maior valor é a
necessidade.
Por outro lado, necessidade significa causalidade, ou seja, que o estilo seja causado
pela necessidade do espírito. Daí que um estilo verdadeiro e autêntico se baseasse nas
necessidades reais e excluísse o luxo, e que estas necessidades, sendo naturais, implicassem
que o estilo fosse natural:
Envolvidos por um mundo pleno de assombros e de forças cuja lei podemos
apenas intuir, a qual desejamos compreender porém sem jamais poder
decifrar, a qual nos toca apenas numas poucas e fragmentárias harmonias e
nos suspende a alma numa tensão nunca resolvida, evocamos no jogo a
perfeição ausente. Fazemos para nós mesmos um microcosmo cuja lei seja
evidente, ainda que apenas dentro de seu estreito limite, o qual é completo
por si mesmo e, assim, perfeito. Nesse jogo satisfazemos nosso instinto
cosmogônico. 139

Aqui, o jogo – que vinha sendo usado como metáfora para a arte por Kant e Schiller
– é evocado em favor do postulado da necessidade, enquanto aqueles autores evocavam-no
como a suspensão da determinação, quer sob o princípio de natureza, quer pelo de
liberdade. Aqui, o jogo é indicativo de uma atividade que constrói um cosmo ordenado e
legível e o contrapõe ao furor caótico que experimentamos no devir, ou seja, no sentido da
tragédia como vimos com Wagner, mas de um furor trágico que se reconcilia, pela catarse,
talvez, com a experiência humana no retorno à natureza e à comunidade indivisa. Como
pensar essa diferença?
Por um lado, como vimos com Wagner, se o povo indiviso é a comunidade humana em ato, o
povo é uma essência determinada; mas o homem e as coisas humanas podem ser pensados
desse modo? Ou o homem é um ser que tem a si mesmo como questão, que pode ser e
agir de um modo, mas pode escolher outro, suspenso pela angústia, nos limites de sua
liberdade finita? Ou, ainda, quem e como garante uma reconciliação entre o devir e uma
ordem justa? Ora, a salvação! Seja neste mundo ou no outro. Mas terá sido a salvação
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Figura 34 – Gottfried Semper –
Sinagoga de Dresden, construída
entre 1838 e 1840. Destruída
na noite de 9 de novembro de
1938 por membros da SS nazista.
O aspecto exterior austero era
“neo-romanesco”,
enquanto
que o interior profusamente
ornamentado era “neo-mouriosco”.
Fonte:
http://xn-80aaahbijvab4bneodnkhkuc.xn--p1ai/
gottfried-semper.php

Figura 35 – Gottfried Semper –
Reconstituição policrômica de um
templo etrusco descrito por Vitrúvio.
Desenho de ilustração à obra Estilo
Nas Artes Técnicas e Tectônicas.

Fonte:
https://old.techlib.cz/cs/2180gottfried-semper-der-stil-in-den-technischenu-tektonischen-kunsten-oder-praktischeaesthetik/

Figura 36 – Gottfried Semper –
Reconstituição
policrômica
de
um templo entablamento dórico.
Desenho de ilustração à obra Estilo
Nas Artes Técnicas e Tectônicas.

Fonte:
https://old.techlib.cz/cs/2180gottfried-semper-der-stil-in-den-technischenu-tektonischen-kunsten-oder-praktischeaesthetik/
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Figura 37 – Gottfried Semper – Padrões ornamentais antigos. Desenho de ilustração à obra Estilo Nas
Artes Técnicas e Tectônicas.
Fonte: https://old.techlib.cz/cs/2180-gottfried-semper-der-stil-in-den-technischen-u-tektonischen-kunsten-oder-praktischeaesthetik/

Figura 38 – Gottfried Semper – Desenhos da sítula egípcia e da hídria grega. Ilustrações à obra Estilo
Nas Artes Técnicas e Tectônicas.
Fonte: http://www.billungless.com/section715026.html
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suficientemente criticada? Certamente não, com esses autores e a sua “esperança” de
reaprumo redentor, “reaprumo automático à hora crítica.” 140
Natureza e comunidade indivisa se uniam, também, para asserir a comunicação
universal, direta e imediata do estilo, que falasse tanto aos simplórios quanto aos sábios.
Assim, construir a imagem de um cosmo ordenado e legível e o contrapor ao furor caótico
que vivemos no devir, seria experimentado, em primeiro lugar e por instinto inato, na
contemplação da natureza, na contemplação do belo natural, algo que
(...) é de fato bruto em indivíduos simples e primitivos, mas que já se
comprazem na lei natural criativa, no modo como ela age no mundo real
através de séries rítmicas no espaço e no tempo, em guirlandas, colares de
pérolas, danças de roda e música rítmica que as acompanha, na cadência
dos remadores e assim por diante. Estes são os começos a partir dos quais
crescem a música e a arquitetura, as duas mais puramente cósmicas dentre
as artes, cujo suporte legislativo, por seu turno, nenhuma das outras pode
dispensar. 141

Aqui, vemos a imagem da emergência do senso do belo nas cantigas e danças dos
mais antigos e remotos povos, bem como nos ritmos e cantos do trabalho coletivo, algo que
inspirou historiadores e pesquisadores posteriores no sentido de um olhar interessado sobre
o trabalho como atividade humana, em face da necessidade natural, algo ao gosto de
Pedrosa e dos autores que citou 142, Karl Bücher e Ernest Grosse. Mas, também, vemos a
emergência da arquitetura e da música nas mais primitivas manifestações, pelo que Wagner
podia falar da origem da arquitetura monumental no espetáculo trágico como evocação da
natureza extra-humana. Isto, certamente, tinha apelo a Pedrosa, bem como o
reconhecimento por Semper das produções dos povos primitivos. Por outro lado, essa
analogia ou essa descoberta etnográfica não estaria a encobrir o capricho do espírito? Não
parecia vir em apoio da “necessidade”?
3.03.04.02 HISTÓRIA E PRECEDÊNCIA DAS ARTES APLICADAS
A teoria do estilo de Semper tinha que se haver com a história ou com a sucessão dos
estilos e, assim, propiciar uma mediação entre a narrativa histórica e a conjecturas
140
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historiográficas, as quais, por sua vez, iam assumindo aspecto mais distintamente
especulativo e de formulação de essência ou de pressuposto metodológico. A formulação de
que a necessidade move os seres, e de que houvesse uma passagem contínua das
necessidades materiais às mais elevadas necessidades do espírito, impunha que as artes
técnicas ou aplicadas tivessem sido as primeiras a surgir, sem embargo de que, nelas
mesmas, a luta pela subsistência travada pela agregação humana primordial desse ensejo à
rememoração e à simbolização na forma e no ornamento.
Só mais tarde teriam surgido as “artes monumentais”, a arquitetura, a pintura e a
escultura, em formas posteriores da sociabilidade, algo análogo ao descrito por Wagner em
sua genealogia das formas artísticas. A arquitetura monumental já responderia à outra
ordem de expectativas que não àquelas incidentes sobre o ofício de construir seus quatro
elementos e correspondentes técnicas primordiais.
A mediação entre narrativa histórica e “história conjectural” dava-se por analogia ao
desenvolvimento que a linguística vinha tendo, no séc. XIX. Eis:
A arte tem sua própria linguagem que consiste de tipos formais e de
símbolos que se modificaram numa miríade de modos no curso da história
cultural. Ela oferece tantos meios de fazer-se entender quanto as línguas. A
pesquisa linguística mais recente vem tentando mostrar como os muitos
idiomas humanos são aparentados. Ela tenta rastrear as modificações por
que passaram palavras individualmente através dos séculos e conduzir-nos
a um ou mais pontos nos quais convergem a formas primordiais comuns. O
sucesso deste processo fez da linguística uma verdadeira ciência, a qual tem
facilitado o aprendizado das línguas e lançado uma luz surpreendente sobre
as trevas em que se oculta a mais remota história dos povos. Esforços
análogos são justificáveis no campo das artes, onde é apropriado enfatizar a
evolução das formas artísticas a partir de sementes e raízes até
transformações e ramificações posteriores. 143

Advertia, também, que esse empreendimento deveria precaver-se contra equívocos
grosseiros, mas recorrentes, como tentar derivar regressivamente todas as partes do templo
dórico de uma construção em madeira mais antiga. A reconstituição do processo histórico
não poderia ser linear nem representar um progresso contínuo e homogêneo das formas
mais simples às mais complexas e desenvolvidas, tal como não se poderia derivar
regressivamente as línguas atuais até os gritos dos selvagens, os balbucios de crianças e as
vozes dos animais. As línguas mais modernas, com frequência, exibiam involução em relação
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às mais antigas, tanto na extensão do vocabulário quanto na sua flexão. Seria igualmente
fútil, pois, tentar derivar a partir das formas monumentais da arquitetura, “a qual é tanto
expressão quanto abrigo das formas sociais, até seus mais remotos começos”:
Assim, as formas sociais que parecem ser as mais originais provam, afinal,
serem fragmentos de culturas anteriores como resultado de eventos
naturais ou de catástrofes políticas, detours políticos por assim dizer.
Inversamente, nalgum ponto da história cultural visível, o fenômeno de
novas formas sociais pela fusão de fragmentos torna-se visível, quer por
força de um evento natural, quer, como é mais frequente, pela necessidade
de defesa ou, ainda, pela cobiça de riquezas de algum vizinho. Cada
elemento desta síntese é, por sua vez, a aglomeração de remanescentes
heterogêneos de formas sociais mais antigas há muito mortas. 144

Por todos esses fatores, as artes aplicadas tornaram-se a prioridade para a teoria do
estilo, pois anteriores e formadoras das artes monumentais e anteriores à própria história
escrita ou documentada. Nessas produções se manifestariam certos tipos básicos que, não
importa quão derivados, nem através de quantos acidentes do processo histórico, seriam
sempre os mesmos, pois mais antigas que todas as formas sociais, cujos restos monumentais
chegaram até a modernidade direta ou indiretamente:
Estes tipos [as Urformen] foram emprestados das várias artes técnicas, nas
quais desempenhavam como protetores da chama sagrada (o mais antigo
símbolo de sociedade ou de humanidade em geral), quer na sua aplicação
mais primitiva, quer em estágios avançados de desenvolvimento. Eles
adquiriram valor simbólico num estágio muito temporão (em parte por
tendências hieráticas, em parte estético-formais), mas ao mesmo tempo
nunca se destacaram totalmente de suas aplicações originais técnicas e
espaciais. Neste sentido, continuaram a desempenhar como importantes
agentes de transformações arquitetônicas posteriores. 145

A aposta da “estética prática” de Semper era a de que arquitetos conhecedores do
valor primevo dos mais antigos símbolos de sua linguagem e das transformações por que
passaram junto com a sua arte mesma, usufruiriam de igual benefício dos oradores
modernos versados em linguística comparada e na genealogia das línguas: “Penso, também,
que não demora para que a pesquisa linguística comece a interagir com a pesquisa das
formas artísticas; esta interação conduzirá às mais notáveis revelações nos dois campos.” 146
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Semper punha-se, então, a continuar sua pesquisa da concepção técnico--construtiva
da origem das formas arquitetônicas, mas advertia que isto nada tinha a ver “com a visão
materialista grosseira de que a essência da arquitetura é a construção melhorada ou o
progresso técnico, a mera materialidade, a estática e a mecânica ilustradas e
esclarecidas” 147. E, assim, justificava também sua predileção pela arquitetura grega como
modelo de estilo, pois que a visão materialista teria surgido na época romana e ganhado
impulso com o gótico, ainda que “isto não fosse reconhecido até bem recentemente. Isto se
baseava, como nos propomos a demonstrar, no virtual esquecimento daqueles tipos
tradicionais, cuja origem era a interação das artes técnicas numa ambiência arquitetônica
primitiva” 148.
Desse modo, podemos ver que Semper atribuía a crise do estilo a um esquecimento
das origens, do modo natural, da experiência autêntica e primordial da necessidade. Isto é
em tudo análogo à conjectura apresentada por Wagner sobre o processo de esvaziamento
emocional e de convencionalização crescente dos ritos religiosos gregos, o conteúdo dos
quais, contudo, foi transferido para o espetáculo trágico e nele conservado. Era como se
Semper tentasse persuadir-se de que voltaríamos a ter estilo por uma rememoração para a
atualidade e por um deslocamento análogo nos tempos modernos. Em vista disso, Semper
como que saiu em busca das origens, de traços da experiência primordial nas produções do
remoto passado e do que era exterior à arte ocidental, inclusive os povos ditos “primitivos”.
Mallgrave ressalta a esse respeito, que na Exposição Universal de 1851, Semper pôde já
contrastar as produções das nações modernas e industrializadas com as dos povos não
industrializados, com vantagem para esses últimos 149; daí por diante, a história da arte
passou a beneficiar-se da pesquisa etnográfica.
3.03.04.03 OS “ELEMENTOS FORMAIS PUROS DO BELO”
O empreendimento de determinar as leis gerais do estilo, através da análise
cuidadosa de exemplos das artes aplicadas extraídos do repertório sempre mais numeroso
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que a pesquisa, ou a simples curiosidade da mente oitocentista, não cessava de trazer a
lume, associada ao pressuposto da rememoração das experiências primordiais com a
necessidade como constitutiva das várias culturas, povos e estilos, levou Semper a tentar
uma síntese universal dos “elementos formais puros do belo”. 150 Trata-se de um engenhoso
construto que determina toda a estética ao unir o sentimento ou instinto telúrico, as origens
conjecturais da geometria e a noção aristotélica de perfeição à representação corpórea, isto
é, multissensória, da experiência da hominização em face da necessidade.
São também constitutivos desse construto o que já vimos com Wagner sobre a
cosmologia da máxima variedade das formas naturais, sobre o tempo circular e sobre a
história humana como um análogo à história natural, pelo que haveria, então, como que
uma série evolutiva rumo a desenvolvimentos mais elevados, uma série de projeções dos
mesmos princípios ou leis naturais, os quais da natureza extra-humana passariam para a
História e desta para a Arte, em primeiro lugar para as artes aplicadas. Note-se que essa
empresa semperiana foi uma das primeiras instâncias a fazer com que o espaço se tornasse
um problema de conceito para as teorias da arquitetura e das “artes espaciais” em geral.
Junto ao interesse de Semper pelas produções de povos não ocidentais e ditos “primitivos”,
o campo da história da arte alargou-se e veio a ter no espaço e nas suas vicissitudes um
conceito capaz de prover inteligibilidade aos grandes estilos históricos, tal como com Riegl e
sua obra Indústria Artística Tardo-Romana.
26/1 Segundo o célebre “princípio de individuação”, cada formação diferenciada só
poderia mostrar-se à medida em que se isolasse do geral , pelo que repetiria na sua
diferenciação interna, ou autônoma, o percurso do todo rumo à sua máxima diferenciação,
variedade ou pluralidade. Na formação de todo fenômeno que se pode alegar ser completo,
conservar-se-iam, na articulação entre as partes, três determinantes da forma distintos
entre si, a eurritmia/simetria, a proporção e a direcionalidade, as quais corresponderiam por
sua vez às três dimensões do espaço. Nas formas inferiores, as três agiriam em uníssono,
enquanto que em formas mais desenvolvidas um ou outro permaneceria dormente, de
modo que o fenômeno fosse determinado em objetivo ou subjetivo.
As três dimensões do espaço eram assim removidas da pura esfera matemática e
adquiriam um papel estrutural na formação da sensibilidade, ainda que esta fosse
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representada de modo ainda um tanto mediado. A dimensão horizontal representaria a
presença, a ação estruturante e o pulso das forças inanimadas, ou seja, da gravidade e da
resistência do meio, sobre todo processo de formação e diferenciação, quer na constituição
objetiva do geral, quer na constituição subjetiva do particular. A dimensão vertical seria, por
seu turno, expressiva da “força vital” que constrói ou ergue a criatura viva contra as forças
inanimadas; a vertical seria a dimensão do crescimento. Já a dimensão ou eixo da
profundidade representaria o fenômeno ainda mais elevado da “força de vontade”, ou seja,
a dimensão do movimento das criaturas vivas em direção a tudo que desejam ou de que
sentem necessidade e para longe do que lhes ameaça a vida.
Eurritmia: com este conceito tomado de Vitrúvio, Semper pretendia desfazer a
tradução equivocada dada pelo tratadista romano a uma noção de origem helênica.
Eurritmia significaria a simetria planimétrica e estereométrica, a qual se manifestaria na
uniformidade de distribuição periférica ao redor de um núcleo ou de um centro, em
formações de ordem inferior, como células, sementes, plantas rasteiras e cristais. Essas
formas seriam completas, autocontidas e indiferentes ao mundo exterior de modo a
construir microcosmos e a repetir e a diferenciar-se no modo mais primário em relação à
influência macrocósmica.
A simetria periférica, ou eurritmia, seria visível em formas circulares e poligonais,
como flores e flocos de neve, e em formas poliédricas, como em cristais; nesses últimos,
daria expressão à formação a partir das leis de agregação microscópicas, como entre
moléculas e átomos. A simetria periférica seria expressão da tendência a constituir
clausuras, isto é, limites do individual, as quais tenderiam a representar-se como objetos de
fato, que tivessem o observador postado em seu centro; esse era o caso de molduras de
portas e janelas, mas, sobretudo, do peristilo dos templos perípteros da antiguidade, o que
teria enorme importância na constituição da teoria moderna do espaço arquitetônico a
partir de Schmarsow. Por outro lado, toda a compreensão espacial da rítmica ganhou
integração numa totalidade de determinantes, bem como permitiu que fosse expandida a
analogia habitual entre arquitetura e música, aliás, “as duas mais telúricas das artes, de cujo
suporte legislativo as demais não poderiam dispensar”. 151 A rítmica passou a ser
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compreendida como modificações da ordem eurrítmica com séries simples, alternantes e
interrupções periódicas ao longo da periferia.
Simetria: a simples simetria, sendo derivada da eurritmia, não constituiria formas
suficientemente consistentes em si mesmas a ponto de não serem capazes de expressar a
possibilidade de sua existência. Ela seria medida por um eixo horizontal, enquanto
distribuição equilibrada à direita e à esquerda de um eixo vertical correspondente às
projeções do centro de gravidade planimétrico; por outra, esse centro de gravidade e a
vertical que o contém representam a orientação radial ao centro de eurritmia. Por analogia,
o centro da Terra é o lugar geométrico de todas as forças radiais à Terra, contra a qual se
ergue criatura.
Assim, a simetria emerge nas formas vegetais de árvores e arbustos, e expressa a
força vital em conflito com o macrocosmo. Seu crescimento não poderia se opor à gravidade
telúrica se o seu crescimento não fosse vertical, ou seja, se o centro de gravidade das várias
seções horizontais não fosse o mesmo. Já no mundo animal ou, pelo menos, entre suas
formas superiores, a eurritmia e a simetria seriam bem menos sensíveis, com seções
horizontais não simétricas, pois a direção da força vital é horizontal e coincidente com o eixo
da força da vontade.
Proporção: a proporção expressa a constituição da parte ou do indivíduo em relação
ao todo, portanto do subjetivo em conflito com o objetivo. Ela se dá como distribuição
diferenciada ao longo de um eixo vertical, diferenciações estas que expressam o movimento
de individualização ou o erguer-se da criatura em tensão com as forças físicas de caráter
geral. Ela expressa a oposição diametral da força vital em relação à gravidade através da
sucessão vertical, sendo, por isso, formalmente tensionada em relação à eurritmia.
Direção: a direção sendo a direção do movimento voluntário para frente expressa,
sobretudo, o subjetivo e uma diferenciação mais acentuada para com o geral, pelo que
emerge a possibilidade de que haja o um e o outro, ou o sujeito e o objeto. No reino animal,
predominaria a proporcionalidade na horizontal, na mesma orientação que o crescimento
por ação da força vital. No homem, contudo, a vontade torna-se mais diferenciada em
relação à força vital, pois essa se identifica com a vertical.
Esse empreendimento em determinar os “elementos formais puros do belo” como
que completou sua teoria da arte ao estabelecer que a diferenciação entre as artes aplicadas
e as artes monumentais fosse apenas de grau ou de intensidade e não de qualidade diversa.
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A escala contínua da necessidade se projetava como uma extensão ininterrupta desde a
natureza, à história, às artes aplicadas e destas às artes monumentais, de modo a que cada
diferenciação repetisse em seu devir a mesma lei natural. Do ponto de vista do
desenvolvimento das disciplinas históricas das artes, esse passo promoveu a eliminação de
barreiras entre arte ocidental e de outros povos, bem como entre arte e artesanato, um
passo que abriu a possibilidade de uma história universal das artes sem fecho, e num
registro múltiplo e não meramente hierárquico. A partir de então, as artes dos povos
primitivos deixariam de ser vistas apenas como o passado dos civilizados, mas como
realidades dignas de interesse artístico por si mesmas.
3.03.04.04 AUTORIDADE FORMAL OU MONUMENTALIDADE
O empreendimento em determinar os “elementos formais puros do belo”
completou-se pela introdução do “princípio de autoridade”, pelo qual a legalidade das
formas resultaria por si só monótona e aborrecida a não ser que houvesse certo desvio da
norma que conferisse ao objeto ou criatura um caráter diferenciado. A “autoridade” seria
esse desvio por intensificação ou ênfase “dada a certos componentes formais do fenômeno
que assim se sobressaem dos demais e tornam-se como que o líder coral ou o representante
visível de um princípio unificador.” 152 Essa autoridade torna-se, também, princípio
unificador, pois, em relação ao elemento que se sobressai todos os demais, formariam como
que um coral de vozes ressonantes, modulantes e acompanhantes. O termo “autoridade”,
que Semper declarava ter tomado de empréstimo a Vitrúvio, sem equivalente, inclusive, na
língua alemã, buscava exprimir a dependência da unidade para com a ordem, tanto na
natureza como com a humanidade.
Consoante, a autoridade formal se desdobrava em eurrítmica, simétrica,
proporcional, direcional e de conteúdo, conforme a força constituinte que
predominasse. Às três primeiras, corresponderiam outras três análogas de
ordem superior, as quais perfariam a unidade de propósito ou de conteúdo.
Esta “autoridade de conteúdo” manifestar-se-ia nos níveis superiores da
natureza e da arte, quando a “ideia torna-se manifesta de modo claro e
distinto” 153 (...) ora pela regularidade cristalina, ora pela dominância da
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simetria, ora por excepcional desenvolvimento proporcional, ora,
finalmente, por ênfase especial dada à direcionalidade.” 154

As observações e exemplos que agregou a esse tema são do maior interesse,
malgrado não lhes ter empreendido um desenvolvimento sistemático. Dado que toda
produção se não artística, pelo menos digna, teria o sentido de rememoração de uma
experiência primordial com a necessidade, não é de estranhar que, em conexão com a noção
de autoridade formal (aliás formas necessárias), Semper passasse a designar todas as
produções como monumentos, pois todas as palavras alemãs que traduzem monumento
referem-se ao ato de rememorar, de trazer à lembrança ou ao pensamento, ou ainda dirigir
pensamentos a algo ∗. Assim, a mais rudimentar forma de ornamentação corporal adviria de
uma intuição obscura do princípio de autoridade, pela qual tornava-se um monumento, um
marco de rememoração: “o ornamentado é um monumento do ornamento”, do que se
conclui que a ênfase formal retiraria o objeto da série indiferente das coisas e eventos e o
dotaria desse poder de rememorar, ainda que do modo mais simples.
Pelo fato de que Semper estivesse a investigar as leis e a necessidade do estilo, ele
ressaltava o aspecto positivo e constituinte do monumento. Wagner, por seu turno, um
artista que clamava por uma revolução estética, acentuava-lhe o aspecto negativo, de uma
coisificação intolerável do que já estava morto para a vida e para o futuro da arte; vejam-se
suas prospecções do futuro da escultura e da arquitetura historicista de seu tempo como
“oriental” no caráter.
Mas num ponto, Semper imprimia mais precisão à sua concepção de monumento:
“(...) Frequentemente as ideias de manter e de manter unido se ligam à ideia de
monumento, tanto materialmente quanto simbolicamente, como um ágrafe” 155.
Monumento seria, então, aquilo que retém, conserva e preserva unido, ou seja, o objeto ou
a produção de hoje à memória ancestral de um modo originário e particular de
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relacionamento com a necessidade; o monumento seria um agrafe a ligar o visível ao
invisível. Mas este agrafe se esvaía corroído inapelavelmente na época de Semper.
Essa concepção era muito bem sucedida em compreender a monumentalidade
manifesta em obras que assinalavam antigos túmulos de reis, de guerreiros e heróis caídos
como locais sagrados cujos exemplos mais arcaicos e de distribuição mais ampla, como na
Pérsia, Grécia, Sardenha e Itália, Semper associava formalmente ao elemento arquitetônico
do monte aterrado e à autoridade eurrítmica. A mesma modalidade faria a grandeza dos
túmulos em degraus da Assíria e das pirâmides em degraus da América Central, sem
esquecer-se da grandeza incomparável das pirâmides egípcias.
Locais sagrados como Stonehenge e outros monumentos semelhantes mostrariam
um outro modo da autoridade eurrítmica consistente de um volume prismático material
circundado por uma série rítmica de elementos semelhantes porém de aspecto
secundário 156∗.
Sua compreensão da autoridade proporcional era particularmente profícua para
tratar de monumentos escultóricos e das colunas e ordens arquitetônicas clássicas. Em
monumentos deste tipo “a diferenciação e a modulação proporcionais surgem em relação
[conflito] à autoridade eurrítmica ou macrocósmica. As partes do arranjo vertical expressam
o erguer-se e o conflito desde o seio da terra, de modo que o equilíbrio dinâmico resultante
torne-se evidente.” 157 Assim, sua base volumosa representaria o macrocosmo e as forças
inanimadas [bem como, acrescentemos, uma temporalidade à altura] enquanto que o topo
[o capitel, por exemplo] representaria o crescimento individualista, daí ocupar o extremo
oposto e portar uma ornamentação e uma articulação mais complexas, indicativas de
diferenciação e de peculiaridade. Já a parte intermediária ou neutra, como o fuste de
colunas clássicas, compartilharia atributos das outras duas partes e resolveria ou pacificaria
a oposição entre elas por uma distância mediadora a permitir que aquelas comparecessem
unidas.
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A autoridade simétrica parece-nos sugestiva do tipo Arco do Triunfo e de suas
derivações em portadas de cidades ou nas fachadas de templos renascentistas, como numa
igreja de Alberti, por exemplo. A autoridade simétrica representaria o equilíbrio que confere
caráter cíclico à totalidade ou ao cosmo, em que a pluralidade é sempre móvel e a unidade
permanente.
Assim como a autoridade proporcional, a autoridade direcional estaria sempre em
combinação com as autoridades macrocósmica e simétrica. Semper oferecia, a propósito, os
exemplos dos templos processionários axiais egípcios, como o de Hatshepsut, e dos navios
antigos. No plano das criaturas naturais:
(...) Tanto quanto a cabeça de um peixe reflete de modo claro e distinto a
convergência de dois eixos principais (os eixos da vida e da direção),
também a cabeça humana expressa de modo inteligível a posição normal
desses dois eixos em ângulo reto. Este é o símbolo elevado da vontade livre
absoluta, livre tanto da autopreservação quanto dos condicionantes
materiais. 158

Nesse momento, em que autonomia e ausência de estilo já se mostram
umbilicalmente ligadas, e que o modo com que tal relação se dava na proposição de síntese
e integração das artes já se explicitou, cabe indagar sobre como representar em geral essa
relação; em outras palavras, o que é o estilo?
3.04 AUTONOMIA E SÍNTESE DAS ARTES
Que artistas modernos, como Wagner e Semper, tenham se lançado para elaborar
uma filosofia da vida e uma teoria geral do estilo conforme seus interesses, e que tenham se
arrogado um papel transformador da “vida” por uma revolução estética que daria início a
uma suposta unidade entre arte e vida, é algo impensável senão na condição da autonomia
das artes. Que o discurso teórico tenha sido tomado pelos próprios artistas, deu nova
dimensão à mediação entre a arte e o público através da literatura, mesmo que
pretendendo ser a última vez que essa incursão se desse. Sem a autonomia, a figura
demiúrgica do arquiteto, ou o líder coral de Semper, jamais teria sido idealizada. A síntese
ou a integração das artes mostra-se, desse modo, uma ação da arte autônoma por
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suprassumir a si mesma, e que a autonomia mesma era compreendida como um meio e não
um valor sem data para expirar. A centralidade que conferia ao conceito de vida mostrou-se
demasiado problemática, como pudemos verificar nos escritos de Wagner.
O universalismo moderno, essa exigência de supressão de todos os limites, junto ao
repúdio a todo constrangimento à autonomia das esferas do saber, formam um complexo tal
que, sem os devidos esclarecimentos, dão ensejo a novos conflitos; se a separação entre a
arte e a vida persistir e frustrarem-se as esperanças utópicas, que se elimine a autonomia da
arte! Em outras palavras, a suposta satisfação equânime entre as exigências tirânicas do
bom, do belo e do verdadeiro, pode muito bem conduzir a que um ou dois deles sejam
renegados. Sendo as exigências morais e científicas da ordem da necessária reprodução da
vida, a arte será a perdedora, em nome de uma arte maior, paradoxalmente. Por outro lado,
cada passo dado em direção à vitória contra a necessidade vital, cria novos passos
necessários, e assim indefinidamente.
Os comentários de Nietzsche à cosmologia de Anaxágoras são sugestivos
sobre a liberdade que há em iniciar um novo processo e sobre o significado que a arte pode
ter:
A esta altura poderíamos perguntar que noção a nous tinha que a fez
escolher ao acaso um ponto material em meio a uma infinidade deles para
fazê-lo girar como num rodamoinho. E por que esta noção não a impeliu
antes? Anaxágoras respondia apenas que “a nous tem o privilégio de
escolha livre aleatória ou arbitrária; ela pode começar ao acaso; ela só
depende de si mesma, enquanto tudo o mais é determinado por outra coisa
que não si mesmo. A nous não tem dever nem propósito que fosse forçada
a seguir. Uma vez que tenha começado seu movimento e, assim, tenha
posto uma finalidade para si mesma, esta seria ...”. Completar esta
sentença é difícil. Heráclito o fez, e disse “... um jogo”. (...) O espírito de
Anaxágoras era de um artista criador. Ele era, mesmo, o maior gênio
mecânico e arquitetônico, criador, com os meios mais simples, das mais
impressionantes formas e órbitas, criador de uma arquitetura móvel, mas
sempre a partir da escolha irracional e arbitrária que dormita nas
profundezas de todo artista.(...). 159

O método genético na história da arte é tributário da concepção do tempo circular
introduzida por Rousseau e pressupõe uma forma ou outra do primordial, o qual se dividiu
159

NIETZSCHE, F. Philosophy in the tragic age of the Greeks. Washington DC: Regnery Publishing, Inc., 1962. p.
112,113
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ao longo da história, de modo que a reflexão se separou da ação e esta fosse, assim,
rebaixada e despotencializada. Assim, compreendia-se o fecho do ciclo histórico como
retorno àquela unidade, quando todas as atividades seriam arte e todos seriam artistas.
Assim era com a unidade da apreensão da coerência totalizante do físico-atual dotada de
um alcance místico em Wagner; assim também, com a forma espacial de Schmarsow e de
Giedion, inspirada pela teoria dos determinantes formais do belo de Semper, e o mesmo se
pode dizer da “forma primeira fisionômica” de Pedrosa. Fazer derivar todas as formas do
saber e todas as culturas de uma constante antropológica universal tem o mérito de
promover o mútuo reconhecimento de todos os povos numa única humanidade, algo que
surge com força do lado dos que reivindicam integrar-se à cidadania universal, ou ao círculo
de saber-poder das nações, mas muito menos do lado dos que já estão lá e são instados a
reconhecer e a aceitar os que chegam depois. Assim foi com a Alemanha, rumo à unidade
nacional, com sua “cultura” oposta à “civilização dos costumes”, na época de Wagner; assim
tem sido com o desenvolvimento nacional desde então. Veremos como o método genético
serviu a uma finalidade análoga, na exegese de Brasília por Pedrosa.
A representação da natureza do estilo, por Semper e Wagner, era de uma unidade de
fundo entre a necessidade corpórea e a do espírito, de modo a afrouxar a hierarquia entre
artesanato e arte, do que resultou grande benefício para a história da arte e para o
alargamento da cultura em direção aos povos não ocidentais e aos primitivos, a que críticos
como Pedrosa iriam acrescentar os doentes mentais e as crianças. Sem esse alargamento do
repertório, a arte moderna não teria sido possível. Analogamente, a arquitetura moderna
beneficiou-se da inclusão de construções populares rurais tradicionais, como com o english
free style, ou das construções industriais por engenheiros, como nos escritos de Le Corbusier
e na historiografia com Giedion (em Espaço, Tempo e Arquitetura), assim como, depois dele,
Reyner Banham (em Concrete Atlantis)). Que não se esqueça, tampouco, a paixão de Frank
Lloyd Wright pelas arquiteturas maia e japonesa.
Mas há um sério inconveniente, também. Trata-se da representação da história como
um desenvolvimento contínuo sem rupturas que introduzissem dimensões que pudessem
oferecer resistência à desejada dissolução de todas as formas derivadas no retorno à
unidade natural. O inconveniente está em que essa continuidade e unidade ininterruptas
seguem o modelo do processo de reprodução da vida, o qual, no fim das contas, apresentase como modelo para a história, o que, como notou Hannah Arendt, é totalmente coerente
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com o caráter processológico da modernidade ∗. Não admira que a indústria e a técnica
modernas figurem como as fiadoras das esperanças milenaristas modernas. O problema é
que essas expectativas não são razoáveis, razão pela qual uma compreensão crítica da
modernidade fica mais bem posicionada se reconhecer a descontinuidade do processo, e
que a arte se dá nessa descontinuidade, quando o arbítrio do espírito se manifesta. Entre a
arte e a história há essa feição comum, a descontinuidade dos processos.
Por isso, o mal-estar manifestado por Wagner, ao sentir que a arte havia se tornado
artigo de consumo de luxo e de que os artistas eram filisteus às voltas com seus interesses
egoístas, teremos que conviver com ele. Mas este mal-estar se torna tanto maior quanto o
compositor manifestava exigências demasiadas, pelo fato de que representava a arte como
a atividade que torna visível o invisível; afinal, o invisível é algo sério demais, tanto que
Platão, zeloso para que só a filosofia pudesse contemplar o invisível e oferecer dele uma
compreensão discursiva e não imagética, expulsou os artistas de sua república. Se essa
exigência excessiva, a que a modernidade imprimiu força inaudita, for ponderada, a
futilidade humana talvez possa tornar-se muito mais tolerável.

∗

Processo significa movimento ou passagem de um anterior a um posterior, da causa ao efeito. Com o “caráter
processológico da modernidade” Hannah Arendt chamava atenção para que o movimento do anterior ao
posterior tenha se tornado ininterrupto. Na modernidade, não havendo limite à necessidade, o poder
produtivo ou de ação sobre a natureza é instado a crescer sem cessar também. Todo crescimento das forças
produtivas satisfaz uma necessidade anterior, para tornar-se ele mesmo, mal a satisfação se faça sentir, uma
outra necessidade a reclamar por mais poder produtivo. Esta é uma descrição fenomenológica a que
corresponde, na ciência da economia, a reprodução do capital em escala ampliada.
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4
BRASÍLIA: SÍNTESE DAS ARTES E
PLANO
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Ao tomar Brasília, a cidade nova, como uma obra de arte coletiva, queremos com
isso dizer que a arte se introduz na vida de nossa época, não mais como obra
isolada, mas como um conjunto de atividades criadoras do homem (...) e, por
assim dizer, um ensaio de utopia (...) Nossa época é a época em que a utopia se
transforma em plano, e é principalmente aí que se encontra a mais alta atividade
criadora do homem – a da planificação. Esta relação entre utopia e planificação
constitui a meu ver o pensamento estético mais profundo e mais fundamental de
nosso tempo. Eu vos convido a discutir também este tema. (...) Creio que um
empreendimento como este, de fundar uma cidade planificada e a construir de
alto a baixo com todos os recursos tecnológicos de nossos dias, e com um
pensamento fundamental, um pensamento global a dirigi-la, é realmente o de
construir não só uma capital mas uma obra de arte coletiva.(...)1

Na década de 1950, época em que Pedrosa se dedicou a questões de arquitetura e
urbanismo, a despeito de suas diferenças com o político Juscelino Kubitschek e com
membros de seu governo, o crítico veio a colaborar com esse mesmo governo em apoio à
construção de Brasília. Ainda que tivesse assumido esse compromisso com base em uma
agenda própria, aliás, objeto deste capítulo, veio a organizar um congresso extraordinário da
Associação Internacional de Críticos de Arte, AICA, ligada à UNESCO, com o tema “Cidade
Nova : Síntese das Artes – relações entre a arte de nosso tempo e a cidade”, que se realizou
em setembro de 59, itinerante entre Brasília, ainda em obras, São Paulo e Rio de Janeiro.
Compareceram grandes nomes da crítica de arte, da arquitetura e do urbanismo :
Meyer Schapiro, Giulio Carlo Argan, Will Grohmann, André Chastel, Theon Spanudis, Romero
Brest, Mario Barata, Flávio Motta, Bruno Zevi, William Hollford, Richard Neutra, Aero
Saarinen, Alberto Sartoris, Jean Prouvé, Charlotte Perriand, André Wogensky, Tomás
Maldonado, Gillo Dorfles, entre outros. A presença de Niemeyer, documentada nos anais do
Congresso, restringiu-se à sessão inaugural, e não há qualquer registro da presença de Lúcio
Costa2.
Esse congresso de críticos de arte empenhou-se, como parte do esforço político e
publicitário do governo brasileiro, em duas frentes. Por um lado, tratava-se de persuadir a
opinião internacional de que o Brasil seria um destino confiável e viável para investimentos
industriais, os quais usufruíram muitas vantagens e estímulos no quadro do Plano de Metas
do governo Juscelino Kubitschek. Mas tratava-se, também, de envolver a opinião de
1

PEDROSA, M. A Cidade Nova, Síntese das Artes. In : AMARAL, A. (Org.). Dos Murais de Portinari aos Espaços
de Brasília. São Paulo : Perspectiva, 1981. p. 346.
2
Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte, AICA/Unesco, 1959, Brasília, São Paulo e Rio de
Janeiro. Anais datilografados s/ indicação de autoria e data. 169 páginas.
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diferentes segmentos da sociedade brasileira no esforço de modernização, frente em que as
realizações da AMB e a construção de Brasília exerciam forte apelo à autoestima nacional. O
famoso Plano de Metas do governo Kubitschek logrou remover resistências políticas ao
projeto de desenvolvimento financiado por capitais estrangeiros, quer na forma de
investimentos diretos na montagem de empresas subsidiárias no Brasil, quer na forma de
maciços créditos ao setor público, uma vez que o país era, e ainda é, carente de poupança
interna.
Ambas as frentes eram coordenadas pelo plano que definiu ambiciosas metas
setoriais da economia; apenas a construção de Brasília, a meta-síntese, como se dizia então,
tinha um caráter diverso, isto é, político e não diretamente econômico. A combinação do
crescimento do déficit público com o déficit nas contas exteriores, dadas as remessas de
lucros às empresas matrizes, foi financiada por emissão monetária, ou seja, inflação, o que
colocou o Governo JK na contingência de adotar políticas de estabilização monetária, já a
partir de 1959 até o fim de mandato em 1961. Esse foi o cenário, enfim, em que se
consolidou o problemático binômio, vigente desde então, que enlaça e, às vezes, estrangula
o crescimento e a estabilidade monetária.
O desenvolvimentismo dos anos de 1950, enquanto plano de intervenção do Estado
na economia, em escala inédita no Brasil até então, talvez seja tributário dos planos de
reconstrução adotados nos países desenvolvidos no II pós-guerra, época de grande prestígio
da gestão macroeconômica keynesiana. Mas, quem se dispuser a estudar, um pouco que
seja, nossa história subsequente de planos econômicos e de maior ou menor
intervencionismo econômico governamental, não escapa à impressão de empirismo e de
inconsequência. Quanto disso se deve à ingenuidade política, a deficiências da ciência
econômica do desenvolvimento recuperador, ou ao faro dos exploradores de oportunidades
duvidosas, é difícil saber.
Do ponto de vista da ideologia política e do modo como era trabalhada no campo
cultural, os anos de 1950 viram um nova forma de representação da nacionalidade por
construir, era a época da “identidade nacional” tomando o lugar das construções do “caráter
nacional”3. Esse último tinha que haver-se com o impacto da modernidade capitalista, a qual
alcançava todos os cantos da terra, mas operava no terreno das peculiaridades nacionais,
3

CHAUÍ, M. Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária. São Paulo: Fund.Perseu Abramo, 2001.
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com noções de fundo biológico ou determinista. Já a “identidade nacional” veio a construir
as diferenciações como realidade histórica e não mais natural e, também, como realidade
negativa e condicionada por conflitos entre classes e interesses expressos na divisão
internacional do trabalho.
Essa foi a época em que as ideias de nação, povo e cultura popular foram politizadas,
ainda que de forma simplista e maniqueísta, em vista dos conflitos internos e externos, sem
embargo de que as formas e o conteúdo das ações políticas tenham se mostrado tão
equivocados quanto na orientação do Partido Comunista Brasileiro. Este último, um dos
grandes, senão o maior responsável pela elaboração da “identidade nacional”, combinava o
impulso ao nacional-popular nos Centros Populares de Cultura, com a adesão ao
desenvolvimentismo de Kubitschek, e a apostar numa aliança com a débil “burguesia
nacional”, pelo desenvolvimento e contra o golpe e as maquinações da Guerra Fria. A
política econômica do governo Kubitschek combinava e oscilava entre a orientação do ISEB e
a difusão das teses da CEPAL, de um lado, com o liberalismo de Roberto Campos, de outro.

4.01 – A HISTÓRIA DA CIDADE E O RETORNO MODERNO À VIDA COMUNITÁRIA

A ação de Pedrosa, quando centrada nas questões da AMB e da construção de
Brasília, não escapou a essa constelação político-cultural. Seus escritos em torno de Brasília
foram orientados como ação político-cultural de apoio à construção da Nova Capital,
cobrindo desde a defesa da proposta de Lúcio Costa, vencedora do concurso ao Plano Piloto,
até as intervenções na organização e durante o Congresso Internacional Extraordinário de
Críticos de Arte, o qual compôs, no plano internacional, o conjunto de iniciativas em apoio à
construção de Brasília, especificamente no meio da intelectualidade. O caráter de que o
planejamento urbano moderno se investia nesses escritos, a integração entre o técnicoprofissional, o social e o estético na construção de uma obra de arte coletiva, veiculava certa
concepção de utopia. Brasília assumia o colorido de realização de uma utopia, cujo sentido
era a aspiração por uma nação autônoma formulada através de uma retomada virtuosa de
seus pressupostos de fundação, os quais seriam constituintes, supostamente, daquela
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modernidade Como foi possível construir essa interpretação de nossa história para o
imaginário, em retrospecto, tão extravagante?
A produção discursiva de Pedrosa que estamos a examinar aqui constitui uma política
da cultura prospectivamente orientada ao desenvolvimento, independente do Governo JK,
com agenda própria, que apostou numa modernização a qualquer custo, na “esperança” de
desencadear um processo, cujo automatismo fosse irresistível. Há um sensível descompasso
entre a exegese de Brasília como a “cidade nova, síntese das artes” e os planos de
desenvolvimento com inflação, entre a realização da utopia da autonomia nacional e da
reintegração da arte à práxis social, por um lado, e os escândalos de superfaturamento de
obras por outro. Essa política pretendia ir além da crítica, de alcance sempre restrito, e
apostava numa doutrina cultural da modernização não muito diversa da antropofagia
oswaldiana, em cujo centro está um caminho à modernização, franqueado por nossa
facilidade de absorver todo tipo de inovação cultural e científica.
A doutrina pedrosiana da “identidade nacional” superava as teorias racistas e
fundava-se na formação histórica brasileira como civilização transplantada já pronta e de
nação com certidão de batismo, ou seja, uma formação que já se dá desde o início, como
imposição de uma ordem artificial sobre a natureza ao modo de fundação de cidades. As
ambiguidades dessa doutrina radicam em pretender voltar os traços de fundação que
envolvem a origem da nação brasileira contra si mesmos, isto é, fazer de Brasília como que
uma reversão histórica para um processo de formação mais decidido. Por outro lado, como
veremos, a integração das artes introduziu um utilitarismo às avessas, em relação à arte
anárquica da antropofagia de Oswald de Andrade.
Alguns procedimentos se destacam na fatura dessa doutrina cultural da
modernização. Em primeiro lugar, a introdução da estrutura do tempo circular, consistente,
a propósito,

com

as concepções histórico-filosóficas de Pedrosa, as quais tivemos

oportunidade de examinar nos capítulos precedentes. Pôr o retorno à “forma primeira”
como télos da história da arte e o retorno à comunidade e às relações de proximidade, na
forma de um tribalismo no mundo da técnica e da indústria, como télos da história universal
combina muito bem com a temporalidade do “mito fundador” que acena com a irrupção
futura dos nossos “privilégios” históricos, porque modernos desde a fundação colonial.
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Figura 39 – René Burri/Magnum Photos - Família de trabalhadores
imigrantes, Brasília, 1960.
Fonte: https://www.jornaldafotografia.com.br/noticias/rene-burri-e-construcao-debrasilia/
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Figura 40 – Lúcio Costa – Plano Piloto de Brasília, 1956.
Fonte: https://gate4.wordpress.com/

Figura 41 – Mapa do Distrito Federal com áreas ocupadas e suas densidades, atualizado em 2011.
Plano piloto em linhas amarelas.
Fonte: http://www.caudf.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=138&catid=96
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Outro procedimento torna-se patente ao examinarmos sua

apresentação

esquemática da história da cidade, baseada explicitamente no historiador Henri Pirenne¤ e
no teórico do urbanismo ecológico, Lewis Mumford, nesses dois autores pelo menos.
Seguindo Henri Pirenne, a pólis grega surgia-lhe como sendo ainda “um fato de natureza”.
Ainda não consciente de si mesma como produto da fatura humana, a pólis era, contudo,
pura instituição, o primeiro Estado sem império, sem a alienação da atividade humana nas
forças naturais e em deuses e demônios todo poderosos, se é que assim podemos entender.
A pólis, pura instituição, malgrado sua limitada autoconsciência, havia sido a “primeira
comunidade integral” conhecida na história, o que é um modo bem particular de
compreender a “comunidade política”7, na expressão de Aristóteles, ou seja, uma reunião
dos livres ou livre agregação em nome das coisas belas ou pela “boa vida”. Essa ênfase na
qualidade de “pura instituição” ou de puro artifício remete à ideia de criação artificial de
sociedades e de instituições, algo que acompanha toda a história das utopias sociais, mas
também à fundação, por oposição a uma formação cuja origem se perde no tempo.
A fundação de cidades é algo que se viu na prática das cidades-Estado gregas de criar
cidades de colonização com seus excedentes populacionais. Os romanos foram notáveis
fundadores de cidades por todo o Império, e essas fundações seguiam preceitos urbanísticos
bem determinados e rituais de consagração a alguma divindade, o genius loci8. Aqui,
contudo, fundação, não plenamente consciente de si como fabricação ou ação finalista
deliberada, assumia aspecto de pacto entre o humano ou divino em dar início a algo novo.
Não se deve deixar de lado a advertência de que o termo “comunidade” tenha
adquirido conotações diversas desde o séc. XIX, junto com seu oposto, “sociedade”, através
da obra do sociólogo Ferdinand Tönnies, autor da obra Comunidade e Sociedade. Assim,
comunidade passou a designar relações sociais baseadas na proximidade e no coração.
¤

Henri Pirenne (1862,1935). Historiador belga autor de títulos como: As Cidades da Idade Média; História
Econômica e Social da Idade Média; Maomé e Carlos Magno: o impacto do Islã.

Lewis Mumford (1895, 1990). Historiador, sociólogo e planejador urbano, autor de títulos como : 1922- The
Story of Utopias; 1924 – Sticks and Stones; 1931 – The Brown Decades: a study of the arts in America, 1865 –
1895; 1938 – The Culture of Cities; 1961 – The City in History.
7

8

ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Abril Cultural, Col. Os Pensadores, 1973. p. 255.

O termo genius loci, originário da mitologia latina, foi empregado como conceito teórico por Camilo Sitte em
sua obra A Construção de Cidades Segundo seus Princípios Artísticos, de 1898. Desde então vem sendo
retomada por outros autores, particularmente por Christian Norberg-Schulz. Traduz-se como “espírito do
lugar’, designando a condição de que os espaços urbanos constituam propriamente um “lugar”, uma unidade
relacional entre a terra, o céu, os mortais e os imortais, como em A Origem da Obra de Arte de Martin
Heidegger.
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Assim, a pólis grega era uma comunidade no sentido de que a população dos livres não
devesse exceder o limite numérico acima do qual poderia haver entre eles algum tipo de
anonimato, ou seja, de modo a que se preservasse a condição de que cada um conhecesse o
outro, pelo menos de vista, para que a democracia direta funcionasse10. Enfim, tais ressalvas
devem estar em mente quando se examinam as ideias coletivistas de Pedrosa, retiradas de
literatura de várias procedências, sem qualquer experiência sociopolítica que lhes fosse o
lastro.
A urbes romana que se seguira historicamente à polis grega havia investido na[?]
fundação de cidades como instrumento da potência imperial centralizadora e colonizadora.
Em contraste com ela, a cidade medieval teria sido :
(...) expressão de uma instituição nova, a comuna, sob a proteção de um
recinto fortificado, de uma administração das coisas única (e não
administração sobre os homens), de uma jurisprudência exclusivista
(presumivelmente por que excluía o campo e as outras cidades) e coletiva,
uma coisa absolutamente nova surgiu na história da cultura humana: uma
personalidade coletiva privilegiada11 .

À distância temporal que nos separa de Pedrosa, é fácil perceber as velhas construções
oitocentistas da democracia do artesanato na cidade medieval, ao gosto de Ruskin12 e
Morris13, por exemplo, as quais já foram bastante deslocadas ou reformadas pela
historiografia do séc. XX. Erwin Panofsky14 e Ruy Gama15, entre outros, mostram e operam,
levando em conta quanta tirania dos mestres sobre os aprendizes havia nas guildas, a
instituição modelar das comunas. Ruskin, por outro lado, em As Pedras de Veneza, com
muita imaginação e especulação românticas, construiu uma história de Veneza, cujo ápice
havia sido a Independência e a soberania políticas da cidade-Estado mercantil medieval, a
qual fora solapada e, finalmente, alienada com o advento das nobrezas do renascimento, no

10

ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Abril Cultural, Col. Os Pensadores, 1973. p. 255.
PEDROSA, M. Brasília, a Cidade Nova. In : AMARAL, A. (org.). Dos Murais de Portinari aos Espaços de
Brasília. São Paulo : Perspectiva, 1981. p. 411.
12
RUSKIN, J. As Pedras de Veneza. São Paulo: Martins Fontes. 1992.
13
MORRIS, W. L’Art em Ploutocratie. In: ______. Contre l’art d’élite. Paris: Collection Savoir – Hermann, 1985.
p. 37-64.
14
PANOFSKY, E. Arquitetura Gótica e Escolástica. São Paulo : Martins Fontes. 1991.
11

15

GAMA, R. A Tecnologia e o Trabalho na História. São Paulo : Nobel Edusp. 1987.
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Figura 43 – Marcel Gautherot
Edifícios dos ministérios em construção.

Fonte: http://www.formidablemag.com/oscar-niemeyer/

Figura 42 – Marcel Gautherot
Candangos moradores da “Sacolândia”, durante
a construção de Brasília.

Fonte: Heloisa Espada - Fotografia, arquitetura, arte
e propaganda: a Brasília de Marcel Gautherot em
revistas, feiras e exposições. http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142014000100081

Figura 44 – Marcel Gautherot
Palácio do Congresso Nacional em Construção.
Fonte: http://www.formidablemag.com/oscar-niemeyer/
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Figura 45 – Marcel Gautherot
Eixo monumental, c. 1967.

Fonte: http://www.ims.com.br/ims/instituto/unidades/
sao-paulo

Figura 46 – René Burri
- Colunas do Palácio do
Planalto e Congresso
Nacional, 1960, Brasília.
Fonte: http://www.swissinfo.
ch/por/bras%C3%ADlia-porren%C3%A9-burri/29690952

Figura 47 – Marcel Gautherot
Pça dos Três Poderes próxima da inauguração.

Fonte: http://www.formidablemag.com/oscar-niemeyer/
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interior já de uma época, cujos movimentos políticos

levariam, em outras regiões, à

construção das monarquias absolutistas e aos Estados nacionais modernos16.
Pedrosa seguia Henri Pirenne quando esseafirmava que a comuna medieval “criou
ex nihilo uma legislação social mais completa que a de nenhum outro período da história,
inclusive o nosso “17. Essa idealização da cidade medieval e da pólis grega, e sua democracia
com escravismo, tem sido constitutivas da ideologia da arquitetura moderna, no sentido que
Tafuri conferiu a esse termo, como falsa consciência das possibilidades de intervenção da
arquitetura na dinâmica da cidade moderna18.
Ainda seguindo Pirenne, a cidade do renascimento, muito de passagem, era
caracterizada como obra do pensamento abstrato que transfigurou o conceito de cidade, de
organização humana em “foco de civilização”. Já a cidade barroca19 representou o
exclusivismo localista dos príncipes ou reis absolutistas que se dedicaram à:
(...) construção de suas cidades residenciais em lugares afastados das
metrópoles tradicionais que eles mesmos escolhiam. A cidade barroca [ou
partes dela, ou os jardins fora dela melhor dizendo] frequentemente é bela,
já não é mais, entretanto, uma comunidade, uma personalidade coletiva
privilegiada, como a pólis grega ou a comuna burguesa medieval. “A ágora
grega volatilizou-se, e o coração comunal deixou de existir; a partir do
barroco a cidade passou a ser cada vez mais um aglomerado urbano, sem
direção, embora de poder extremamente centralizado”.20

A cidade moderna, dominada pelo liberalismo, era apresentada, então, como fase da
história em que o caráter comunitário e solidário, numa palavra, cordial, essencial à cidade
se desfez por completo, ao mesmo tempo que o poder material, poder de construir as
cidades, conquistava uma dimensão inédita: “(...) aqui, o sistema que permitirá `à sociedade
crescer, não importa de que maneira, sob o acicate das competições individuais pelo
dinheiro, levou ao desastre social, cultural e moral mais completo”21. Ao ressaltar que a
posição dos CIAM sempre fora muito crítica da cidade liberal, Pedrosa posicionava o tema
em face do Estado e do sistema econômico modernos :
16

RUSKIN, J. As Pedras de Veneza. São Paulo: Martins Fontes. 1992.
PEDROSA, M. Brasília, a Cidade Nova. In: AMARAL, A. (Org.). Dos Murais de Portinari aos Espaços de
Brasília. São Paulo : Perspectiva, 1981. p. 411.
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TAFURI, M. A crise da utopia: Le Corbusier em Argel. In:
Projeto e utopia. Lisboa : Editorial
Presença, 1985.
19
PEDROSA, M. Crescimento da Cidade. In: AMARAL, A. (Org.). Dos Murais de Portinari aos Espaços de
Brasília. São Paulo : Perspectiva, 1981. p. 297- 299.
20
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(...) o capitalismo, tanto o privado quanto o de Estado22, desmantelou por
dentro, num longo processo histórico, a ordem urbanística, intrinsecamente
harmônica e solidária. O resultado foi a dissolução do caráter
eminentemente comunitário da cidade. O organismo coletivo, tão sua
característica, perdeu toda a antiga coesão social (...) é que o “progresso”
do laissez faire é o inimigo do espírito comunitário”23

Pedrosa pensava a condição moderna de modo bem determinado e, de acordo com ela,
iria configurar sua concepção do Brasil, de sua história e do potencial que atribuía à
Arquitetura Moderna : ”o homem de hoje é moderno porque não aceita o ambiente ou o
meio natural passivamente”24, ou seja, o que seria próprio à modernidade seria a
determinação em transformar ou dominar a natureza; seus escritos chegam mesmo a
sugerir que essa vontade dominadora pudesse se separar do capitalismo que lhe havia
aberto o caminho. Seguindo H.Pirenne, a penosa evolução desde a pólis grega até a caótica
cidade moderna, anunciava estar por chegar a um cume ou, mesmo, a um ponto de inflexão
histórico. Estaríamos às portas de uma “época mais avançada”, na qual “métodos
melhores”, isto é, mais poderosos e produtivos:
(...)permitem ao homem dominar a natureza e marcá-la com sua presença,
malgrado as desvantagens do clima e de solo, [pelo quê] seria, então sem
dúvida, possível construir cidades em qualquer lugar que o espírito de
empreendimento e a procura do lucro possam sugerir.25

Entenda-se que, até mesmo no trópico, com suas “desvantagens do clima e de solo”,
seria possível construir cidades plenamente funcionais no meio do nada. O ponto de inflexão
histórico seria anunciado, evocando Bertrand Russel, por ter se tornado próprio de nosso
tempo uma :
(...)relação estreita (...) entre a utopia e o plano, a finalidade social e a ação
efetiva. É traço típico da “modernidade” o encontro, a congregação desses
fatores essenciais de renovação ou reconstrução: os meios da ação eficazes
e coletivos, e claras, concretas finalidades. O encontro deles fez brotar todo
um grupo de homens dotados de imaginação, sensibilidade e ambição para
22
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25
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transformar as vagas utopias do passado em projetos concretos e
imediatamente exequíveis27.

Pois bem, se compreendemos suficientemente essas passagens de Pedrosa, podemos
dizer que as forças produtivas da indústria e da técnica moderna – criadas na cidade
moderna, caótica e avessa à comunidade – haviam crescido ao ponto de fazerem de projetos
produtivos, algo dotado do poder de realizar o que noutras épocas eram utopias. Os meios
de realização já se haviam tornado eficazes e coletivos, ou seja, a produção já se havia
tornado social ou coletiva, e os homens dotados da energia e dos meios intelectuais
necessários à formulação de finalidades coletivas, e essas eram o decisivo, já haviam
também sido produzidos pela História. Não o eram mais, ou Pedrosa já havia deixado de
considerar a classe operária e sua “vanguarda revolucionária”, mas arquitetos e
planejadores. Onde Le Carbusier formulava a alternativa “arquitetura ou revolução” (em Por
uma Arquitetura), Pedrosa dizia algo como: se falharam ou mostraram-se impotentes as
revoluções, então que tenhamos arquitetura e urbanismo!
E essa inflexão do curso da modernidade, que tornava claras as finalidades coletivas,
aliás uma expressão que traduz quase literalmente as “necessidades coletivas” de Richard
Wagner, pelo fato de que os meios para tanto já houvessem surgido, poderia ser o curativo
que

a arte moderna, a arte autônoma, necessitava para desfazer-se do “pessimismo

destruidor da arte individualista de nossos dias, de impulsos temperamentais românticos e
expressionista”29. As finalidades coletivas então, se lhe apresentavam como o
(...)único meio de reintegrar o artista na consciência da dignidade de uma
missão social, ou de reintegrá-lo numa certa objetividade, é oferecer-lhe,
hoje, agora - e não em vagas promessas políticas e messiânicas de um
mundo diferente que não existe ou não é concebível - todas as condições
necessárias para que ele tome parte, livremente, espontaneamente, em
plena liberdade criadora, numa obra de arte coletiva como a de Brasília.30

A arquitetura e o urbanismo, engajados em finalidades coletivas, realizariam uma obra
de arte coletiva, abrindo espaço, enfim, para todas as artes se reintegrarem e superarem o
subjetivismo e o pessimismo. A militância política revolucionária, já obsoleta,
27
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presumivelmente encontraria na obra coletiva melhor ponto de aplicação para suas
energias. As agruras e os conflitos confessadoss por Artigas em Caminhos da arquitetura
moderna31, dividido entre a arquitetura e a militância revolucionária, parecia ter encontrado
uma saída. Esse é o caminho que Niemeyer, com sua “ autocrítica”, já haveria
demonstrado32, ou pelo menos, era o que Pedrosa sugeria. Por mais que os argumentos e o
estilo retórico de Pedrosa nos pareçam envelhecidos, principalmente no confronto com a
história posterior, talvez não devamos subestimar o impacto desses escritos e da construção
de Brasília para a autoestima do grupo profissional dos arquitetos. Tanto era assim que o
plano suscitou esperanças que, em retrospecto, nos parecem desmesuradas :
A cidade ideal moderna (...) sonha, por isso, em conciliar a ordem, a técnica
urbanística mais avançada, um desenvolvimento planejado, com o calor
humano e o convívio social direto de seus habitantes, como na época da
comuna”33.

Se a inflexão da modernidade parecia poder recuperar a alma coletiva das cidades na
escala virtualmente planetária da rede urbana moderna e reconciliar a arte e a técnica,
prometia também suprassumir

o milenar conflito entre a cidade–, cada vez mais

centralizadora do poder– e o campo. O autor que Pedrosa citou várias vezes, Lewis
Mumford, num artigo de 192734, apresentava um esquema do tempo histórico circular de
perda e retorno à regionalidade, o qual vinha ao encontro dos interesses de Pedrosa. O seu
viés era o da emergência, na ciência da geografia e na nova ciência da ecologia, do conceito
de região, o qual já era contabilizava como fato a realidade da região natural e da região
resultante da interação entre aquela e a ocupação humana em moldes tradicionais.
Esse conceito de região era de uma porção de território com características
geológicas, climáticas, hídricas e biológicas tais, de modo a formar um padrão de paisagem
típico a estender-se até as fronteiras com outros sistemas do mesmo tipo. Sobretudo, tal
conceito de região não era meramente descritivo, mas funcional, à medida que implicava
que qualquer sistema regional realizaria um equilíbrio entre os vários fatores atuantes,
primeiro no âmbito natural, depois, um novo equilíbrio a incluir a ação humana de modo
31
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que, paisagisticamente, já não se pudesse separar o que fosse natural e o que fosse alterado
pela presença humana, a não ser as obras de construção, é claro.
Esse equilíbrio teria prevalecido nas ocupações humanas das sociedades tradicionais,
nas quais emergia após longo tempo de ocupação. A modernidade, contudo, já não produzia
aquele equilíbrio, motivo pelo qual ele teve que ser reconstruído teoricamente pelas
ciências. Com a modernidade, ou a revolução industrial, as fronteiras e divisões políticas
territoriais passaram a ser artificialmente impostas, de modo indiferente às estruturas
regionais, bem como , por toda parte, a mentalidade do agricultor tendia a ser substituída
pela do minerador:
(...) A mineração, enquanto uma arte, é, por natureza, o oposto da
agricultura. Enquanto o minerador simplesmente extrai, o agricultor deve
restituir ao solo o que retira, senão não poderá ter um retorno regular e
colheitas numa base permanente. As operações de mineração
necessariamente desfiguram e deterioram a paisagem. (...) O minerador
ergue cidades que vicejam por um dia e desaparecem numa noite; pois
quando as minas se esgotam, nada resta senão montes de entulho e a
necessidade de mudar-se. A agricultura, por seu turno, pois é o exemplo
máximo de todas as formas ordenadas de cultura, trata de melhorar passo
a passo a base econômica ambiental; o agricultor tradicional produz novas
variedades vegetais e descobre mais acuradas adaptações ao solo e ao
clima. Ele cruza suas raças de plantas e animais em relação mais estreita
com as necessidades humanas; o bosque ordenado tende ao parque, o
pasto cultivado ao gramado, os canteiros e as hortas ao jardim, bem como
o agrupamento ordenado de edifícios das fazendas autônomas e das
aldeias rurais tende à cidade. Cada fase econômica da agricultura conheceu
sua forma superior de cultura; de seu superávit, obtido ano após ano, surge
o matériel de uma civilização permanente.35

Os pontos em comum entre esta proposição das “regiões consideradas como obra de
arte coletiva”36 e o projeto da Gesamtkunstwerk de Wagner e Semper são evidentes. Em
primeiro lugar, a necessidade move a natureza e o homem, motivo pelo qual as atividades
de ambas as entidades poderão confluir numa unidade ou num composto homem-natureza,
tal como no equilíbrio da região. Assim, como com aqueles autores, a necessidade tinha uma
medida justa, a qual impelia os homens à arte e à vida comunitária como arte, bem como
uma desmedida, pela qual surgiam a acumulação de luxo e o entulho nos extremos opostos.

35

MUMFORD, Lewis. Regionalism and Irregionalism. In The Sociological Review, vol. 20, 1928. P. 288
PEDROSA, M. Brasília, A Cidade Nova. In: AMARAL, A. (Org.). Dos Murais de Portinari aos Espaços de Brasília.
São Paulo : Perspectiva, 1981. p. 353. Pedrosa cita Mumford provavelmente de memória.
36

269
Entre a mentalidade do agricultor e a do minerador as mesmas medidas e
desmedidas se patenteiam; de um lado uma unidade estável do composto homem-natureza,
de outro os acúmulos de máxima extração de metais preciosos e de exaustão de recursos.
Sobretudo, toda a cultura humana era assimilada à mentalidade do agricultor, pelo que a
cultura do espírito manter-se-ia ligada à sua origem, o cuidar da terra. Vale, aqui, nossa
objeção: como separar a boa da má necessidade?
Por outro lado, sustentada pelo labor agrícola, é certo, as grandes produções da arte
deram-se tradicionalmente nas cidades, quando o acúmulo de riqueza e a diferenciação na
divisão do trabalho o permitiram. Sobretudo, foi onde algumas esferas da vida da sociedade
foram retiradas ao[do?] labor agrícola, no qual nada de permanente se produz e vive-se da
mão para a boca, é que pode haver alguma ocupação com as coisas belas. Que a arte
apontasse para o fundamento metafísico-teológico, que se investisse riqueza para a maior
glória do que transcende a cadeia dos entes mundanos, é o que fazia a indubitabilidade da
arte e do belo, dentro de limites é claro. O processo da modernidade que deslocou a
possibilidade da região humanizada foi o mesmo que tornou os valores da arte
problemáticos, sem que possamos, com isso, afirmar que houvesse uma relação de causa e
efeito entre as duas questões.
O equilíbrio perene da região humanizada, central ao argumento de Mumford, é
igualmente mais do que discutível. Esse equilíbrio só era possível nas condições prémodernas de uma ocupação humana muito limitada e de lento crescimento. Nas condições
globalizadas, como já vivemos há um bom tempo, nenhum equilíbrio duradouro é possível,
nenhuma sustentabilidade indeterminada é possível, pois a produção e o consumo crescem
sem parar e todas as regiões são comprometidas, pelo que a finitude dos recursos à escala
planetária tornou-se bem visível. Aquele equilíbrio de que falava Mumford, corresponde à
ideia de natureza dos antigos, que radicava num poder tão pequeno de modificar a natureza,
que qualquer obra humana poderia reverter à selva em algumas gerações. Aquele conceito
de natureza era cíclico e infinito, o nosso está em conflito com nossa noção de progresso
linear e ilimitado.
Essa bela concepção de Mumford, contudo, por pouco convincente que nos pareça,
elabora a raiz do termo “cultura” em “agricultura”, ou seja, uma concepção romana e da
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Figura 48 – Lucien_Clergue.
Vista de Brasília - Época da
inauguração.
Fonte: http://www.artbook.com/
blog-event-lucien-clergue.html

Figura 49 – Lucien Clergue –
Brasília, 1960.
Fonte: https://www.moma.org/
collection/works/81965
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Figura 50 – René Burri/Magnum Photos - Trânsito no eixo monumental, Brasília, 1997.
Fonte: https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult_
VPage&VBID=2K1HZO8QMC6_C&SMLS=1&RW=2515&RH=1188#/
SearchResult&VBID=2K1HZO8QMC6_C&SMLS=1&RW=2515&RH=1188&PN=2

Figura 51 –
Lucien Clergue. Vista
de Brasília - Época
da inauguração.
Fonte: http://www.
artbook.com/
blog-event-lucienclergue.html
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língua latina. Hannah Arendt escreveu37 que o conceito romano de cultura era análogo ao
seu conceito de história, ou seja, o repositório de experiências humanas que deveria ser
preservado para a memória e para as gerações futuras pela sua utilidade, pois tudo o que
acontecia, mais cedo ou mais tarde recorreria. Assim cultura era para os romanos, um povo
de profundas raízes na agricultura, o repositório das realizações e produções dignas de
preservação e cultivo, para o bem da própria vida.
Nossa noção moderna de patrimônio histórico e cultural é sem dúvida tributária
daquela dos romanos, mas não dos gregos. Esses, por seu turno, que eram um povo e uma
civilização navegante e mercantil, nunca tiveram algo assemelhado ao conceito romano e
moderno de cultura; seu amor desinteressado ao belo os impelia a produzir magníficas
estátuas de bronze, as quais eram impiedosamente fundidas para o fabrico de armas frente
a uma ameaça de guerra; esse era o limite que o juízo político impunha ao seu amor ao belo.
Mas o aspecto do texto de Mumford que nos parece o mais significativo para a
exegese de Brasília por Pedrosa, é o de cultura de um povo associado à história natural
desse povo. Por um lado, a noção do estilo e de sua organicidade ao povo que o cria, funde
produções culturais e a inerência a um território e a um certo povo, ao cultivo da terra tanto
quanto do “rebanho humano”, por assim dizer. Isso era o que Pedrosa chamava de povos e
culturas dotadas de uma história natural. De outro está o de civilização oásis e o seu poder
uniformizador que, ao fim de algumas poucas gerações, se manifesta até “no corpo dos
homens”, na sua aparência mais ou menos uniformizada a que chamamos raça, junto com
certa índole compartilhada. Assim, a região, evocando Lewis Mumford38, ressurgia-lhe como
a obra de arte coletiva, para além da cidade e em unidade com ela. A dominação da
natureza que se tornava, supostamente, autoconsciente, anunciava suprassumir-se num
composto harmônico homem-natureza ou numa dominação integral e ilimitada da natureza,
superados os conflitos.
Pode-se perceber aqui, todo o lastro das filosofias da história oitocentistas, como o
esquematismo da dialética marxista, já um tanto descolado é verdade, nessa antecipação do
ponto de inflexão da modernidade. De acordo com a obra de dominação da natureza,
quando o desenvolvimento das forças produtivas fosse finalmente suficiente, tornava-se
37
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autoconsciente, compreendia-se enquanto criação de um

composto homem-natureza,

enfim reconciliados e mutuamente modificados, algo que tampouco deixa de lembrar a
figura do Saber Absoluto hegeliano. A unidade territorial passaria a ser a da região, onde
feições naturais e culturais manifestam peculiaridades e encontrariam seus próprios limites,
dissipando--se os conflitos entre cidade e campo, entre regiões e Estado e, por fim,
presumivelmente com o deperecimento do próprio Estado. Mas o que era distintivo dessa
construção pedrosiana da história, e o que o afastava do marxismo, era a ausência do
momento negativo, da produtividade do próprio conflito.
Essa construção da ideia de região era tomada a Lewis Munford, mas encaminhada em
vista dos interesses ideológicos próprios de Pedrosa. Na região assim concebida, “a cultura e
as possibilidades técnicas, longe de anular as condições naturais, pelo contrário as
amplificam”39, numa simbiose da qual emergiria, como da matéria orgânica sob certas
condições estruturantes, as “suas [da região] diferenças específicas vitais”, ou seja, a partir
da própria interação regional seus limites seriam determinados, de dentro para fora; enfim,
limites autênticos e isentos de conflitos da unidade territorial fundamental, não mais sob o
domínio ditatorial das grandes cidades. À região como unidade territorial e síntese do
natural e cultural corresponderia a “imagem da região” ou a “forma vernácula complexa”40.
Fazê-la emergir seria o conteúdo revolucionário, ou utópico, da arquitetura e do urbanismo
modernos:
(...) a região é assim, ou deveria ser, para os planejadores animados
daquela “fé apaixonada” (...) o âmbito ou o contexto adequado para colocar
o problema urbanístico. À arquitetura e ao urbanismo caberia compreender
o que L. Munford chamava de “forma vernácula complexa” da região [a
qual seria] inseparável do conceito moderno de cidade como “obra de
arte.41

Consequentemente, a retórica voluntarista e messiânica da arquitetura “como
revolução”, completava-se com um “chamado à ordem” :
(...) Não basta ao homem de hoje erguer sua casa e, sentado à soleira,
contemplar ou divagar, indiferente ao meio em volta, egoisticamente ou
melancolicamente. A natureza está ali a lhe proporcionar os materiais de
39
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Figura 52 – Francesco Zizola – Crianças de rua em Brasília, c.1992-94.
Fonte: http://noorimages.com/wp-content/uploads/2012/09/ZIF0011.jpg

Figura 53 – Leonardo Martins – Praça dos Três Poderes, Oscar Niemeyer, Brasilia.
Fonte: https://www.flickr.com/photos/leonardomartins/14094079966
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Figura 54 – René Burri/Magnum Photos
Um dos canteiros de obras de Brasília, onde
sotaques do Brasil todo se encontraram.
Fonte:
https://www.jornaldafotografia.com.br/noticias/
rene-burri-e-construcao-de-brasilia/

Figura 55 – Joana França – Vista aérea da Asa
Norte, 2015.

Fonte:
http://www.archdaily.com/643859/
architectural-photographers-joanafranca/556f2434e58eceec9100027b-architecturalphotographers-joana-franca-photo

Figura 56 – René Burri - Cidade Livre Cid. Satélite 1960, 1960 Brasília.

Fonte: http://www.swissinfo.ch/por/bras%C3%ADlia-por-ren%C3%A9-burri/29690952
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uma estrutura que ele conceitualmente e concretamente desenha. Chegou
a hora de juntá-los, pois – a região, não menos que a cidade, é uma obra de
arte coletiva.42

A obra de arte clássica almejava realizar a perfeição, ou um vislumbre do divino,
através da imitação da natureza; presumivelmente, a obra de arte coletiva da modernidade
realizaria a perfeição do mundo, do composto homem – natureza. Toda a arte do passado,
enquanto buscava, no seu âmbito limitado, realizar a perfeição que a natureza, por si só, não
era capaz, não seria mais do que promessa de felicidade. Mas essa última parecia, agora,
estar ao alcance da mão. Daí que a arte individual, egoísta e pessimista, deveria ceder o
passo. Por outro lado, todo e qualquer trabalho ganharia em dignidade à medida que
participasse da obra de arte coletiva, e todos seriam, então, artistas.

4.02 – BRASÍLIA COMO UTOPIA DA NAÇÃO AUTÔNOMA.

Os escritos de Pedrosa sobre a construção de Brasília, inclusive aqueles em que
avalizou a decisão da comissão julgadora do concurso ao Plano Piloto43 tem um claro sentido
de apoio político ao empreendimento- chave do governo Juscelino Kubitschek. Contudo, a
tonalidade desses escritos, salvo um ou outro44, ou algumas passagens de outros escritos45,
é exegética, ou seja, uma interpretação da construção de Brasília em face da modernidade e
de uma inflexão desta que acreditava se anunciar, bem como em relação à história e aos
padrões de ocupação territorial, desde a colonização até as frentes pioneiras agrícolas de
meados do século XX.
Brasília, enquanto obra da tecnologia moderna, nascia já pronta, clara e
deliberadamente artificial, em seus contornos totais. Mesmo que décadas fossem
necessárias para preencher todos os espaços criados pelo Plano Piloto, esse era implantado
de uma vez e suficientemente para que a feição ou a imagem da cidade já estivesse visível
42
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no todo, ainda que incompleta na ocupação e no preenchimento. A mesma técnica moderna
permitia que fosse construída num local ermo e deserto, distante mil quilômetros das áreas
de ocupação consolidada no país. Ela era obra da “época mais avançada” na qual os
“melhores métodos (...) tornavam possível construir cidades em qualquer lugar que o
espírito de empreendimento e a procura do lucro possam sugerir”46. Pedrosa enaltecia
Brasília como o “mais amplo empreendimento humano da época”47 ou, ainda, “ edificar a
cidade nova é a maior obra de arte que se possa fazer no século”48.
Sendo-lhe tão evidente a finitude do puro artifício, ou seja, constituindo um plano
urbanístico fechado como dizem os urbanistas, tendo o caráter de fundação, que se
sobrepõe ao eventual passado, Brasília não era, contudo, alheia à história do país, antes era
a repetição de um traço fundamental dessa história. Como todo o continente americano,
Brasília ...
(...)veio à civilização sob a égide da primeira intervenção do Estado, sob a
bandeira do mercantilismo nascente. O liberalismo do laissez faire nunca
foi, para esse país, um fim em si mesmo (como foi o caso para os Estados
Unidos). Chegando atrasado a nosso país, ele aparece, agora e cada vez
mais, como uma exceção, necessária talvez, mas em todo caso,
transitória.49

Além de uma profissão de fé política, essa passagem enfatiza o papel da atividade do
planejamento urbano-territorial a ser exercido pelo Estado. Brasília aparecia-lhe como um
ponto de inflexão possível na história nacional, pois nela ainda ecoava o ato fundador do
“velho rei colonizador (...) Mas, na sua realidade profunda, ainda não inteiramente
explicada, a força motriz é o espírito de utopia, o espírito do plano, em suma, o espírito de
nossa época”50.
A inflexão anunciada por Brasília sintetizava a história e prometia reverter as
tendências que haviam configurado a corrupção do território até então. Ela ultrapassava o
paradigma da ocupação costeira, mas, ainda uma vez, na forma de uma povoação oásis em
território ermo, rompendo, porém, esse paradigma por se tratar não de uma povoação
46
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isolada e miserável, mas de uma metrópole ultra-moderna. A inflexão, contudo, assumia
contornos mais decisivos pelo papel que Brasília poderia ter, em face dos males do padrão
de frente pioneira de colonização orientada à agricultura comercial de exportação vigente
em sua época, através da cultura do café.
A análise da frente pioneira seguia a obra do geógrafo Pierre Monbeig51 Pionniers eT
Planteurs de São Paulo. Pedrosa não deixava de destacar a modernidade do pioneiro
oriundo de imigrações recentes, “(...) gente que se caracterizava pelo gosto e a procura do
novo, a vontade de não se contentar com a herança do passado(...) manifestação de uma
poderosa vitalidade que impele para frente(...)”52. Brasília estava, de fato, ao norte dessa
frente pioneira mas talvez viesse a interagir com ela. Além disso, além dessa corrente
paulista moderna, o planalto central fora alcançado, pela primeira vez, pela corrente
pioneira paulista do 2º e do 3º séculos da colonização . Essa última teria atingido o planalto
central indiretamente, a partir de Minas e da Bahia. Simbolicamente, pelo menos, Pedrosa
acenava com a Brasília síntese ou encontro de duas correntes de migração e de duas
mentalidades.
Analogias entre a penetração bandeirista nos três primeiros séculos da colonização e
a dinâmica geográfica da cafeicultura já contavam com longa tradição antes de Pedrosa.
Desde as primeiras décadas do séc. XX, as bandeiras eram objeto de construções que
especulavam sobre a mistura de raças e sobre seu impacto sobre as possibilidades de
modernização do Brasil, ora de modo otimista, ora pessimista. A construção do mito do
bandeirante pelos modernistas da tendência verde-amarela, principalmente por Cassiano
Ricardo, apoiava-se no mesmo tipo de argumentos das “teorias” racistas e eugenistas
legadas pelo séc. XIX, apenas o resultado era oposto. Como ideólogo oficioso que veio a ser
do Estado-Novo , em 1940 publicou Marcha para o Oeste53, no qual o bandeirismo era
pintado com cores afins ao projeto de Estado corporativista do varguismo.
Outros intelectuais como o historiador Alfredo Ellis Jr. e o próprio Pierre Monbeig
pintaram o bandeirismo mais ao gosto da elite paulista, ressaltando-lhe o caráter de
independência em relação ao Estado e de livre-empreendedorismo. Pedrosa usava do
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bandeirismo para construir o passado de acordo com seus interesses próprios, diferentes de
uns e de outros. Para todas as tendências ideológicas em disputa, o mito bandeirista
representava uma preocupação comum e um grave entrave à modernização, que era a
dispersão demográfica e o isolamento das várias regiões do país.
O que intriga, no entanto, é essa disputa pelo passado, essa necessidade de construir
um passado sob medida para sustentar projetos de modernização de todo tipo,
modernização que tardava em chegar. Essa elaboração que misturava história, memória e
mitologia moderna tornou-se tão complicada que Sérgio Buarque de Hollanda, nos anos de
1950, empreendeu um estudo, Caminhos e Fronteiras, no sentido de estabelecer marcos de
rigor historiográfico sobre o tema.
A fronteira da colonização cafeeira, lado a lado com suas virtudes, representava para
Pedrosa um enorme prejuízo, explicitamente econômico, pelo contínuo movimento de
desmatamento, monocultura até a exaustão do solo e nova ocupação de terras ainda
selvagens, deixando terras degradadas para trás , terra de pouca produtividade cuja
recuperação implicaria elevados custos, além do endividamento crônico dos plantadores.
Segundo a terminologia de Mumford, esse tipo de agricultura era já uma “mineração
do solo”, que dele retira tudo quanto pode até a exaustão e depois o abandona. Tal era o
custo da submissão econômica nacional aos ditames do mercado internacional, algo cuja
mecânica econômica havia sido estudada recentemente por Raul Prebich e por outros
economistas agrupados na CEPAL55. O célebre economista argentino havia demonstrado, em
estudo de 1949, como se dava a contínua depreciação dos preços de produtos agrícolas dos
países subdesenvolvidos no mercado internacional, ao contrário mesmo do que se dava com
os produtos industrializados dos países desenvolvidos. A submissão da economia nacional ao
mercado internacional representava, desse modo, uma sangria econômica contínua, a
prolongar a dependência colonial.
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Os outros aspectos do prejuízo eram apontados por Pierre Monbeig. Em primeiro
lugar, um processo contínuo de deslocamento de massa importante da população, algo que,
acrescentemos, tem feito da especulação imobiliária e da grilagem de terras importantes
vetores de acumulação de capital, sem falar da habitual rapina nas obras públicas corretivas
do caráter caótico e precário da construção de nossas cidades. Monbeig observava:
(...)por toda a parte (...) na cidade como no campo, o viajante europeu
sente que nada é estável, nada é definitivo e que a economia e o
povoamento são solidários da marcha pioneira que avança
inexoravelmente em direção ao oeste, a centenas de quilômetros. (...)57

Essa análise do impacto das frentes pioneiras sobre a demografia compõe, junto com
as massivas migrações de nordestinos, um quadro de nação em trânsito que só iria se
acentuar até décadas mais tarde, conforme o fenômeno mais e mais se aprofundasse e
passasse ao primeiro plano das análises sociais58. Esse pioneiro paulista moderno, um
autêntico minerador do solo, seria indiferente ao “ambiente local”, premido que vivia entre
as dívidas contraídas e a cotação do café no mercado internacional. Pedrosa acompanhava
as observações do geógrafo de que o “sentimento regional” era ali somente a “expressão de
uma comunidade de classe” entre sitiantes, cuja fixação era temporária e cujos interesses,
como as dívidas de curto prazo, não encontrava nada que os incitasse à “solidariedade
regional”59.
Brasília, assim acreditava Pedrosa, representaria o oposto da frente pioneira paulista,
pois não havia sido criada pelo “desejo tenaz de lucro”, mas por uma velha ideia política. Na
nova capital, “as aspirações políticas precedem o interesse econômico, como na Idade
Média”60. Assim, poderia ser “gesto de uma necessidade nacional profunda”, ou seja, “a
defesa da terra” sob um processo contínuo de destruição: “(...) a economia do mundo
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pioneiro impôs uma técnica devastadora a esses homens demasiado apressados. Ela
reprimiu aquele respeito da terra que é próprio dos camponeses”61.
Brasília poderia agir a favor da libertação da submissão demasiado imediata ao
mercado internacional por “atacar de flanco” a frente pioneira, uma vez que estava ao norte
dela. As terras ao redor de Brasília não se prestariam ao tipo de exploração pioneira, pois
iriam requerer tecnologia, algo que o desenvolvimento da agricultura no cerrado, décadas
mais tarde, viria a confirmar. Por outro lado, possibilitaria um mercado consumidor
significativo, que poderia ter efeito multiplicador, criando mercados internos e, por fim,
abrindo espaço à industrialização. Assim, Pedrosa podia atribuir a Brasília uma inflexão
redentora da dependência nacional: “(...) Mombeig espera que “a renascença econômica”
venha quando “a marcha pioneira tiver atingido seus limites. ”(...) A hora da renascença
econômica será a hora do planejamento. A hora do planejamento é o fim do avanço da
especulação pioneira. (...)”62. Assim, as coisas pareciam claras a Pedrosa :
(...) A tarefa das novas gerações brasileiras está, pois, fixada: edificar do
nada a capital, que tem o plano piloto mais belo e mais audacioso, e,
simultaneamente e de maneira tão artificial, criar, da terra bruta e pobre, a
sua região; o objetivo do plano é definir a forma vernácula complexa da
região. È necessário, pois, seja ele concebido sob um alto critério científico
e estético, o mesmo que inspirou a obra de arte coletiva que é o conjunto
urbanístico e arquitetural de Brasília. (...) A obra está agora em construção.
A Cidade Nova é um todo que se constrói, de alto a baixo, produto acabado
da vontade consciente do homem. É, pois, uma obra de arte tanto quanto
os grandes projetos industriais da Engenharia Civil da nossa
civilização.(...).63

Apesar do nítido caráter de redenção da nação brasileira com que Pedrosa projetava
Brasília no imaginário político, o nacionalismo parecia-lhe tão somente um momento de um
movimento mundial de inflexão da modernidade:
(...) mas hoje uma nova aspiração à síntese se impõe. Isso coincide com a
necessidade da reconstrução do mundo que se reclama por toda a parte,
começamos aqui com uma tentativa de reconstrução regional. Em que
consiste a aspiração à síntese ou à imigração? Em dar novamente às artes
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um papel social e cultural de primeiro plano nesta tarefa de reconstrução
regional e internacional pela qual o mundo está passando ou passará(...)”64.

O que espanta é o abismo entre a promoção de Brasília para o imaginário político e as
realidades prosaicas e mesquinhas em que sua construção se deu. Pedrosa não ignorava
essa ausência de medida comum, antes oscilava entre o tom utópico/redentor e os
comentários políticos precisos que manifestava em outros escritos65. Oscilava, mas não
parecia espantar-se diante da desproporção e é bem provável que lhe conferisse uma função
política que transcendia as circunstâncias imediatas. Pedrosa empreendia uma ação de
modernização cultural levada adiante enquanto intelectual, a fim de induzir modernizações
sociais em prazo mais longo.
A questão que se vai afigurando é que Pedrosa recorria aos mitos da nossa precária
nacionalidade, algo cujo custo vai ter que ser avaliado nalgum momento. Se o bandeirismo
era um passado sob medida, a iniciativa fundadora do “velho rei” português mascarava a
realidade da colonização e do mercantilismo com o fim de galvanizar o imaginário numa
direção considerada desenvolvimentista e democrática.
Mas o padrão de ocupação territorial e de construção de rede urbana implantado pela
colonização, apreendido na célebre metáfora do semeador de Sérgio Buarque de Holanda,
dava ensejo ainda a outras considerações. Pedrosa alegava que Brasília, construída
virtualmente, completa de uma só vez, em meio a uma vasta região deserta parecia algo
incompreensível para interlocutores europeus no congresso de críticos de arte66, pois lhe
faltava a decantação e o acúmulo de experiências históricas que lhe conferissem o aspecto
de ter surgido de uma “história natural”. Em outras palavras, Brasília carecia de que sua
história transparecesse e parecesse obra da natureza, pois que nesta não há ações
definidoras deliberadas e sim uma cadeia de ações que, ao longo do tempo, exteriorizassem
possibilidades contidas nos seus pressupostos de origem, de modo a confirmá-los e a
completá-los pouco a pouco. Esse outro modo diferente, de como nascia Brasília, seria o
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caso em civilizações que têm o curso de sua própria história como seu paradigma político e
cultural.
Pedrosa evocava um estudo do historiador da arte Wilhelm Worringer67, em que um
paradigma totalmente diverso tornava-se explícito.

O antigo Egito havia sido uma

“civilização oásis”, para cujo entendimento não seria necessário conhecer sua “história
natural”. “Civilização oásis” significava uma civilização que surgira num lugar e fora
transplantada para outro, o vale do Nilo, por exemplo, já com seus traços prontos e
definidos.
Sabe-se, hoje, que aquela civilização desenvolveu-se lentamente em alguma
localização onde veio a ser, ao fim de um longo processo de dessecamento, o deserto do
Saara. Foi então que aquele povo encontrou um território adequado no vale do Nilo, onde
suas formas e técnicas já desenvolvidas, dada a premência de dominar um território natural
virgem para sua sobrevivência, mostraram “(...) a força de transformação que possui toda
cultura não autóctone por lhe faltarem as resistências, os obstáculos naturais [ou melhor
dizendo, talvez, culturais].(...)”68. Esse tipo de civilização transplantada teria como
característica maior “a extremamente natural facilidade com que recebe as formas culturais
mais externas e mais altas e a naturalidade extrema com que nega a própria natureza.
(...)”69. Aqui, Pedrosa mostra--se um elaborador original do discurso antropofágico.
A premência da necessidade de “dominar a natureza”, nesse tipo de civilização, fazia
com que as formas da cultura adquirissem um papel instrumental, apagando-se a diferença
entre a cultura do espírito e a civilização material; e isso é completamente consistente com a
tese de Wagner da boa e da má necessidade. Sendo essas formas e técnicas contingentes,
pois outras poderiam ter sido adotadas, elas associavam-se ao estabelecimento da ordem de
modo tão estreito que se tornavam necessárias, daí sua propagação. A definição plena e o
acabamento que já possuíam no momento da difusão conferiam-lhes o aspecto de
artificialidade e de negação da natureza, faltando--lhes a lenta decantação e os laços
miméticos com o ambiente ou com a região. Aqui, junto com o tema antropofágico da
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absorção cultural, a modernidade, que Pedrosa caracterizava, já vimos, como [a] negação da
natureza, seria então, propícia a produzir civilizações transplantadas.
A colonização das Américas teria sido o caso, em larga escala, de transplante de
civilizações. Essas civilizações que então nasciam, faziam-no já na época moderna, tanto que
suas primeiras formas de arte foram as “vanguardas” europeias de então. No Brasil tivemos
o Barroco e o Neoclássico; na América do Norte foi-se “de revival em revival, isto é, de
modernismo em modernismo”.
Essas civilizações eram, por certo, diferentes e deram diferentes resultados, mas com
um traço em comum: “americanos, brasileiros, estamos condenados ao moderno”70. Essa
fórmula vai permitir a Pedrosa caracterizar a arquitetura brasileira sem cair no clichê do
nacional popular, pelo qual se define a suposta essência de um povo como sendo assim e
assim. Em vez disso, caracterizava uma posição de lançados na existência , na qual esses
povos podem apropriar-se de sua possibilidade mais própria, que é a modernidade, ou não.
E aí, justamente, o destino desses povos se diferenciava: “(...) e aí está porque há algo no
americano, no canadense, no argentino, no paulista, que é intrinsecamente antinatural
(...)”71.
À parte o lisonjeio à autoestima nacional ao colocar o paulista entre os desenvolvidos,
as diferenças tornavam-se dramáticas. Na América do Norte, os colonos ingleses haviam
feito tabula rasa das culturas indígenas que encontraram, pois não lhes pareciam dignas de
preservação. Assim, puderam transplantar pronta e completa a civilização da pátria mãe e a
impuseram sem adaptações ao novo ambiente. Depreende-se , então,

que a política

colonial portuguesa, de casamento de seus varões com as mulheres índias, para produzir
súditos que a metrópole portuguesa não poderia suprir, algo que costuma ser compreendido
positivamente como origem de nossa originalidade étnica e de nossa paz entre as raças72,
deixou também um lastro negativo: uma civilização de medíocre adaptação ao meio. Foi ai,
paradoxalmente, que deixamos de nos apropriar de nossas possibilidades mais próprias:
(...) No Brasil, nem nos entregamos à natureza, nem a dominamos.
Estabeleceu-se um modus vivendi medíocre. Nunca tivemos passado, nem
70
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rastros dele por trás de nós. Aqui não houve, por exemplo, as formidáveis
vias de penetração dos velhos impérios, como o Romano na Europa, e, às
nossas costas, o Inca. E se não tivemos, num passado remoto, essas
indestrutíveis vias calçadas de lajes para com ela passarem respeitáveis
legiões pedestres, também não temos, ainda hoje, estradas de penetração
para locomotivas. Temos, entretanto, algo novíssimo: linhas aéreas de
comunicação, mas que não penetram (saltam apenas), não varam como as
estradas de pedra das legiões romanas ou incas, nem como as de ferro da
velha Rússia dos Czares ou da jovem República Burguesa Norte-america.73

A teoria da modernização e do desenvolvimento que Pedrosa esboçava ecleticamente,
montada com peças de diversas fontes, mostrava ter na espacialidade uma dimensão
central. Já vimos apontando algumas dessas fontes, às quais há referência explícita nos
textos comentados, com destaque para o estudo da regionalidade de Lewis
Mumford74.Então, Pedrosa acrescentava ao caráter de ponto de inflexão histórico que
atribuía a Brasília uma caracterização outra, relativamente àquela da frente pioneira.
A colonização havia legado um quadro de núcleos de povoamento isolados pelo
deserto “técnico” da ausência de meios para vencer enormes distâncias e diversas
formações do relevo, da hidrografia e da vegetação75. A colonização nos legara, enfim, uma
constelação de oásis que, nas partes consolidadas da ocupação, já havia sido vencida, mas
na maior parte do território nacional ainda não, pois:
(...) Em vários pontos do território nacional, a fase desses oásis “
históricos”, foi vencida, e acabaram eles por transformar-se em centros de
irradiação, Isto é, em antítese do oásis. Graças a esta transformação, áreas
relativamente vastas já constituem uma trama de inter-relações não mais
puramente geográficas, embora ainda de pouca densidade social e cultural.
Assim, a evolução histórica já começa por ai a ser condicionada pela terra.
Quer dizer, a região se vai naturalizando, enquanto a adaptação à terra se
torna orgânica, criando raízes bastante para permitir brotos culturais
autóctones.77

Temos aqui uma forma muito peculiar de caracterizar o célebre dualismo estrutural
brasileiro sem cair nos clichês da “Belíndia”, e introduzindo uma compreensão que nos
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Figura 57 – Elliott
Erwitt – Brasília em
construção, 1960.

Fonte: https://
theurbanearth.wordpress.
com/2008/06/26/brasiliaanos-60-brasilia-in-the-60s/

Figura 58 – René Burri/
Magnum Photos, Latinstock
- Trabalhador caminha entre
o Congresso Nacional e o
Palácio da Alvorada durante a
construção de Brasília, 1960.
Fonte:
https://www.
jornaldafotografia.com.br/noticias/
rene-burri-e-construcao-debrasilia/

Figura 59 – René Burri/
Magnum Photos - Brasília,
1997.

Fonte: https://pro.magnumphotos.
com/C.aspx?VP3=SearchResult_
VPage&VBID=2K1HZO8QMC6_
C&SMLS=1&RW=2515&RH=1188
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Figura 61

Figura 60

Figura 60 – Lucien Clergue – Monumento na
Praça dos Três Poderes, de Oscar Niemeyer. S/D.
Fonte: https://www.moma.org/collection/works/81965

Figura 61 – Lucien Clergue – Rampa do Congresso
Nacional, de Oscar Niemeyer. S/D.
Fonte: https://www.moma.org/collection/works/81965

Figura 62 – Lucien Clergue – Monumento na
Praça dos Três Poderes, de Oscar Niemeyer. S/D.
Fonte: http://bloghistapercaso.blogspot.com.br/2013/05/
lucien-clergue-brasilia.html

Figura 62
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parece profícua e que faz aumentar a desproporção entre a Brasília real e a que Pedrosa
projetava no imaginário sociopolítico-cultural. Parece-nos, mesmo, que tal desproporção
servia, até certo ponto, aos propósitos de Pedrosa, pois o conduziam a indagações explícitas
sobre o que havia de anacrônico em Brasília, ou seja, tendo já a parte do país que importava
na política, na economia e na cultura superado a fase núcleo-oásis, onde a civilização se
naturalizava, “onde desabrochavam os primeiros rebentos de uma cultura enfim orgânica e
autóctone”, haveria sentido em instalar a capital do país num oásis, como se fosse um
retorno a uma etapa vencida? Não haveria um flagrante paradoxo em destinar-se tal
“colônia” de fabricação ultramoderna a ser cabeça dirigente do país?
Do ponto de vista do desenho urbano, esse paradoxo se traduzia, segundo Pedrosa,
no programa ao mesmo tempo imaturo e anacrônico que regeu o concurso ao plano
piloto78. Este se havia refletido na “vagueza filosófica” dos partidos adotados pela maioria
dos proponentes, que eram antes testes de hipóteses teóricas e imaginativas do que
soluções. A proposta da equipe de Rino Levi considerava-a abstrata e indiferente, ainda que
bem desenvolvida e formalizada; já a proposta de M.M.Roberto, motivo de alguma
polêmica, aliás79, era-lhe excessivamente detalhista e eclética, sensível a um certo mal-estar
com a insularidade do programa, que os levara a desenvolver o aspecto regional além do
desejável.
A proposta de Lúcio Costa, escolhida por unanimidade imediata entre os membros da
comissão julgadora, tinha a sabedoria de aceitar a incongruência do programa:
(...) o reconhecimento pleno de que a solução possível ainda era na base da
experiência colonial, quer dizer, uma tomada de posse à moda cabralina,
chanfrando na terra o signo da cruz ou, numa evocação mais “moderna” e
otimista, fazendo pousar docemente sobre a sua superfície a forma de um
avião. Confiando, entretanto em que? Numa esperança. Na esperança de
que a vitalidade mesma do país lá longe, na periferia, queime as etapas, e
venha de encontro à capital-oásis, plantada em meio ao Planalto Central, e
a fecunde por dentro80.
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A plena e lúcida consciência das circunstâncias em que se construía Brasília movia-o a
manifestar dúvidas no limite da esperança: “A Brasília de Lúcio Costa é uma bela utopia, mas
terá ela algo que ver com a Brasília que Juscelino Kubitscheck quer edificar?”81
Fica claro que “plano” e “utopia “ designam, aqui, algo radicalmente distinto do que
significavam

para a Arquitetura Moderna de concepção centro-europeia, a “nova

objetualidade” . A posição e o sentido da racionalidade são outros; lá a racionalidade da
circulação monetária que se fizera imprimir nas relações sociais reclamava por uma
racionalização espacial da produção, com o fim de constituir o que veio a ser conhecido
como “sociedade administrada”; aqui, em meio à irracionalidade nas relações sociais e na
política, a razão era uma esperança, ou melhor, uma ação motivada pela esperança de que a
racionalidade da técnica moderna impulsionasse um trânsito para “finalidades coletivas “, ou
seja, uma racionalidade que transformasse completamente a sociedade humana, não em
vista de um capitalismo administrado com responsabilidade socialdemocrata, mas de algo
além que, enfim, retirasse o país do subdesenvolvimento sem recair nas mazelas dos
desenvolvidos. O sentido dessa concepção de plano, na esperança de racionalização, é mais
afeito ao que eram os planos de Le Corbusier, os quais, na maior parte, eram planos
especulativos que ninguém contratara; eram contribuições oferecidas pela arquitetura à
consciência progressista , com esperança de que se lhes dessem ouvido.
A diferença é que Brasília estava sendo construída e que Pedrosa estava envolvido
em todas as circunstâncias duvidosas e consciente delas. Este talvez seja um traço de
movimento de modernização cultural com vistas a desencadear uma modernização social,
econômica e produtiva. Esse caráter peculiar talvez deva ser levado em conta quando se
avalia retrospectivamente sua produtividade, a qual não pode ser medida pelo grau de
realização do projeto cultural, ponto a ponto e no sentido de sua ideologia, mas nas criações
culturais e arquitetônicas que inspirou, sem as quais o país talvez nem mesmo tivesse sido
capaz de acompanhar o desenvolvimento mundial mantida sua posição relativa de
subdesenvolvido. Mas é claro que esse critério, relevante como possa ser, não é todo o
critério para se julgar a produtividade artística e cultural, a qual, a rigor, requer outros
critérios.
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A “esperança” de Pedrosa, que sustentava sua “aposta” em Brasília, não provinha do
mundo da política, mas de que Brasília pudesse desencadear um processo transformador
que resultasse, quem sabe, numa regeneração política. O processo apoiar-se-ia em dois
fatores, por um lado numa nova dinâmica espacial e geográfica, como vimos apontando e,
por outro, no diferencial constituído pelo planejamento urbano e regional, pois vivíamos,
supostamente, numa “época mais avançada(...) [na qual] melhores métodos (...) permitem
ao homem dominar a natureza e marcá-la com sua presença”, uma época na qual uma “(...)
relação estreita entre a utopia e o plano (...)”82. Assim, a desconfiança para com os políticos
profissionais não era mascarada:
O governo atual não nos merece nenhuma confiança para levar por termo,
em condições desejáveis, empreendimento tão transcendente, qual o de
mudar a nossa capital para o interior. A oportunidade de levá-lo para
frente, a toque de caixa, é duvidosa, em face da inflação galopante em que
nos encontramos. (...) Que diabo de cidade poderá sair das péssimas
condições acima
apontadas? Que monstro de “modernismos” e
“nacionalismos” não poderá resultar de toda essa barafunda, de modo a
estragar para sempre a fabulosa oportunidade de edificar uma nova capital
para o Brasil, e com ela, a de construir, dadas as condições de
desenvolvimento do país, em plena crise de crescimento, à procura de sua
afirmação nacional, o mais belo padrão de cultura, de civilização e de arte
do século XX.83

Mas além dessa desconfiança, aliás, habitual, surgia para Pedrosa uma esperança de
que Brasília pudesse ter uma influência regeneradora sobre a política:
Ela [Brasília] força os políticos a pensarem pela primeira vez em coisa de
envolver realmente não só o destino deles, como o do povo todo. Não
estou dizendo com isso que sem ela esses problemas não pudessem ser
colocados. Podiam, é claro, e até com precedências mais sensatamente
estabelecidas. O fato, porém, é que jamais o foram. E agora, os dados estão
lançados: Brasília está aí.
Uma vez transplantados os políticos para o Planalto Central, a Avenida e
Copacabana estarão longe deles, com seus encantos e doçura de viver,
enquanto que a imensidade deserta do interior cercá-los-á de todos os
lados, como algo físico que é imperioso vencer e transpor. Deputados e
Senadores deixarão, em medida bastante considerável, de legislar apenas
em causa própria ou em benefício de grupos, com o olho na reeleição.
Isolados na solidão da Capital, os grandes problemas nacionais crescerão
assustadoramente aos olhos deles, como questões imediatas, concretas, a
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afetar-lhes a vida particular, a própria prática do viver cotidiano. Serão, com
efeito, obrigados a encará-los até com objetividade.84

Essas palavras, que a nós soam como ironia ominosa, indicam o quanto as
expectativas escatológicas de dissolução das barreiras entre a arte e a vida e entre a arte e a
ciência pareciam a Pedrosa estarão alcance da mão, por assim dizer. Pedrosa detectava,
mesmo, uma nova força social, um novo grupo social que surgia e que tinha o potencial para
unir utopia e plano:
(...) Para preservá-la [Brasília] da peia dos interesses criados ou investidos,
para colocá-la acima das conjunturas atuais, era preciso que a edificasse
uma mentalidade outra que a rasteira, a mesquinha ou a abjeta
mentalidade oportunista hoje dominante no cenário nacional: a
mentalidade revolucionária dos utopistas. Pois na verdade, para ser-se
realista, para que alcance Brasília seus objetivos finais, é preciso considerála como uma utopia para a qual marcham os homens de boa vontade, os
melhores ou todo um grupo social. Uma utopia tal como a concebeu Lúcio
Costa.

A “esperança” de Pedrosa parecia manar de uma fonte que periodicamente repõe o
estoque nacional de esperança bem como de desesperança e pessimismo diametralmente
opostos numa oscilação ciclotímica. Trata-se do “mito fundador” estudado por Marilena
Chauí85 que, a cada fase da construção de nosso Estado-nação, é convocado para nos
consolar ou assegurar, dependendo do ponto de vista, pois somos uma terra privilegiada,
onde tudo dá, “abençoada por Deus e bonita por natureza”, terra de um povo sui generis,
sem preconceitos e com democracia racial, destinado a um grande futuro e cujo potencial
dormita sob o peso do atraso a ser vencido. Este mito mescla temas edênicos e esperanças
milenaristas provenientes do imaginário e das ideologias medievais cristãs que foram
instrumentais à constituição da monarquia portuguesa e da sua “saída” mercantilista e
colonialista com as navegações. A fundação, tão reiterada por Pedrosa com o significado de
ação finalista moderna, tem servido para opor-se à concepção de formação tão cara aos
historiadores e que incorpora a história dos conflitos e dos pactos e que pressupõe uma
atividade civil às antípodas do patrimonialismo e do Estado que cria a sociedade.
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Daí os temas com que Pedrosa projetava Brasília para o imaginário, temas como a da
deliberação política e do planejamento encarnados no Estado versus a inorganicidade do
liberalismo e do pulso da economia de mercado. A despeito de seu repertório intelectual
privilegiado, a aposta de Pedrosa em Brasília, sob a guerra fria e a ameaça de golpe militar,
num pais ainda agrário, rural e totalmente carente de infraestrutura em face da imensidão
territorial, parecia não ter com que contar, em sua política de ação cultural, senão com o
mito fundador e seus desdobramentos.
Com efeito, se o fim do séc. XIX e as primeiras décadas do séc. XX foram marcadas
pelo pessimismo nutrido por ideologias racistas e eugenistas, bem como por determinismos
geográficos de vários tipos, as várias correntes a partir do modernismo de 1922 operaram
inversões de valor no mesmo terreno do mito fundador; tais eram as águas onde navegou o
“redescobrimento do Brasil” pelos modernistas.
Outro aspecto do pensamento pedrosiano que se entrelaça muito bem com o
discurso do mito é sua filosofia da história. Pôr o retorno à “forma primeira” como télos da
história da arte e o retorno à comunidade e às relações de proximidade, na forma de um
tribalismo no mundo da técnica e da indústria, como télos da história universal combina
muito bem com a temporalidade do mito fundador que acena com a irrupção futura dos
nossos “privilégios” históricos, porque modernos desde o início, desde a fundação.

4.03 – BRASÍLIA, CULTURA E HISTÓRIA NATURAL

Os escritos pedrosianos sobre Brasília não são um estudo rigoroso, mas escritos no
calor da hora de uma batalha política ou, talvez, publicitária; por isso, seu valor talvez seja
mais sugestivo do que assertivo. Assim, para que possamos compreender um pouco melhor,
quem sabe, o que Pedrosa queria dizer com “americanos, brasileiros, estamos condenados
ao moderno”86, parece-nos oportuno um paralelo com Euclides da Cunha, de quem
“condenados ao moderno” é uma citação quase literal. Não fosse por isso, há ainda outros
aspectos da exegese de Brasília que lembram a compreensão do Brasil pelo autor de Os
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Sertões; Brasília era compreendida como superação das dualidades sertão-litoral e norte-sul
que, introduzidas em Os Sertões, tornaram-se depois um tema presente em todas as
compreensões do Brasil.
Note-se ainda outro tema dessa obra, a concepção do papel das frentes pioneiras, a
incursão bandeirista no vale do São Francisco no séc. XVII e a “marcha para o oeste” da
agricultura cafeeira no séc. XX, e de sua destrutividade e ausência de “solidariedade
regional”87, o qual Pedrosa apresenta já apropriado por Pierre Monbeig. Essas observações
podem ajudar-nos a esclarecer o que Pedrosa queria dizer, afinal, com civilizações dotadas
de uma “história natural” e, por oposição, com civilizações transplantadas, cuja “história
natural” se teria dado em outras partes. Vejamos como isto poderia ser.
Euclides da Cunha (1866, 1909) foi um entusiasta de primeira hora da República;
engenheiro formado em 1891 na Escola Superior de Guerra, considerava aquele evento
como a Revolução Brasileira, cuja tarefa seria a modernização industrial do Brasil.Ele não a
compreendia como inimiga da arte e da cultura, numa atitude que Pedrosa talvez já
identificasse em Calder, por exemplo, e que tipificava como americana, oposta à concepção
europeia, manifesta em Léger e os outros, dos que temiam que a modernidade técnica
industrial matasse a arte. O páthos de Os Sertões é da civilização moderna, necessariamente
moderna, contra a barbárie. Essa última não era, contudo, demonizada, mas compreendida
como anacronismo diante da imposição inexorável da modernidade e de sua velocidade, as
quais não permitiriam mais que se desse o lento processo de formação de uma “raça forte”
a partir da dissolução e da fusão de outras. Se compreendermos que as ciências sociais do
séc. XIX, com que operava Euclides da Cunha, tinha como conceito central justamente a
“raça”, e que tais ciências no séc. XX –, por motivo que é desnecessário lembrar – puseram
de lado esse conceito em favor de outro, o de cultura, algumas indagações poderão ser
feitas a Pedrosa. Em Os Sertões, lemos:
Não temos unidade de raça.
Não a teremos, talvez, nunca.
Predestinamo-nos à formação de uma raça histórica em futuro remoto, se o
permitir dilatado tempo de vida nacional autônoma. Invertemos, sob este
aspecto, a ordem natural dos fatos. A nossa evolução biológica reclama a
garantia de evolução social.
Estamos condenados à civilização.
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Ou progredimos, ou desaparecemos.
A afirmativa é segura.88

Entre os autores e temas convocados por Pedrosa, Mumford falava de uma “história
natural de regiões e cidades”89, ou ainda “o que vale para a agricultura e para a exploração
florestal tradicionais, vale também para as comunidades humanas”90. Se bem entendemos,
isso equivale a dizer que comunidades humanas e cidades, à medida que atingiam o
equilíbrio duradouro da região, passavam a exibir a aparência de resultarem de uma história
natural, ou seja, de um processo que conformasse tanto o natural quanto a cultura humana.
À medida que Mumford desenvolvia o tema romano de cultura derivado de agricultura, essa
aparência da paisagem tornava-se conforme aquela das obras, das cidades e dos estilos
artísticos que nela se haviam desenvolvido.
Outro autor a que Pedrosa recorria na exegese de Brasília, Wilhelm Worringer,
introduziu a noção de civilização oásis, a qual Pedrosa punha em contraste com aquelas
outras que tinham o aspecto de uma história natural. Aqui, Pedrosa introduzia os temas
opostos de cultura e civilização de um modo totalmente diverso daquele, com o qual Richard
Wagner construíra o caráter nacional alemão. Com Pedrosa, cultura referia-se ao processo
lento e regionalmente ajustado com o cultivo da terra em moldes tradicionais, ao passo que
civilização se referiaa uma ordem pronta e acabada imposta à terra pela premência da
necessidade sobre uma cultura transplantada:
(...) O Egito, na verdade não tinha uma cultura, mas, apenas uma civilização.
E o grande historiador da arte [W. Worringer] comparava o papel do Egito,
na antiguidade, ao da América na idade contemporânea. O ponto de
comparação era dado “pela força de transformação que possui toda cultura
não autóctone” por lhe faltarem as resistências, os obstáculos “naturais”.
Não encontrando obstáculos, ela pode “engendrar rapidamente um tipo
uniforme artificial”, que dentro de poucas gerações se revela “até no
corpo”.91

Se bem entendemos, tanto a cultura quanto a civilização, de modo lento ou rápido,
terminam por criar certa ordem que se revela até mesmo no corpo dos homens. Pedrosa
dava a entender, então, que compreendia o que o séc. XIX chamava de raça, a saber, certo
88
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tipo físico uniforme e, talvez, certos traços psíquicos uniformes, como cultura. Issoo é o que
leva a crer sua associação do tema à questão da regionalidade de Mumford e a posição
desse autor, em face de cultura como derivada de agricultura:
(...) A agricultura, por seu turno, pois é o exemplo máximo de todas as
formas ordenadas de cultura, trata de melhorar passo a passo a base
econômica ambiental; o agricultor tradicional produz novas variedades
vegetais e descobre adaptações mais acuradas ao solo e ao clima; ele cruza
suas raças de plantas e animais em relação mais estreita com as
necessidades humanas; (...)92

A ausência de uma “mentalidade regional”, expressão que Pedrosa atribuía a P.
Mombeig, dava conta, também, do “deslocamento contínuo de uma massa importante da
população, cuja instabilidade ainda representa, quatro séculos depois do desembarque dos
primeiros portugueses, um dos seus traços fundamentais”93. Essa instabilidade da população
vinha ao encontro de uma observação de Euclides da Cunha para a nossa falta de “unidade
de raça”:
O “jagunço” destemeroso, o “tabaréu” ingênuo e o “caipira” simplório,
serão em breve tipos relegados às tradições evanescentes, ou extintas.
Primeiros efeitos de variados cruzamentos, destinavam-se talvez à
formação dos princípios imediatos de uma grande raça. Faltou-lhes, porém,
uma situação de parada ou equilíbrio, que lhes não permite mais a
velocidade adquirida pela marcha dos povos neste século. Retardatários
hoje, amanhã se extinguirão de todo.94

Feitas as ressalvas quanto às ciências sociais oitocentistas que informavam o autor,
não teríamos mais o tempo de formar uma cultura autóctone dotada de uma “história
natural”, pois a velocidade da modernidade já não o permitiria. Sabemos, hoje, que as
grandes matrizes étnico-linguísticas da Europa, grega, latina, celta, germânica e balto-eslava,
todas elas que nos parecem “raças” mais ou menos homogêneas e, em todo caso, caracteres
culturais indeléveis, formaram-se ao longo da pré-história até os primeiros momentos da
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história, pela fusão, em proporções diferenciadas, de três ou quatro povos diferentes que
foram imigrando para a Europa em diferentes épocas. Esses últimos, todos eles, eram
remanescentes da diáspora que se seguiu às duas migrações para fora da África, há
aproximadamente 65.000 e 50.000 anos respectivamente, e que haviam permanecido
isolados em regiões remotas por até 45.000 anos.
Já em tempos históricos muito mais próximos de nós, o Império Romano e depois as
grandes migrações da antiguidade tardia e da alta idade média, operaram outras tantas
dissoluções e fusões de que se originaram os povos modernos europeus, os quais, por ainda
outro nivelamento, mais ou menos forçado, já na modernidade, configuraram as modernas
nacionalidades de franceses, portugueses, britânicos, alemães e outros mais. Ou seja, se
entendemos o que dizia Euclides da Cunha e como o compreendia Pedrosa, não haveria mais
tempo, na modernidade, para que ocorresse um processo semelhante que pudesse dar
conta de criar aquela solidariedade construída entre o povo, sua língua, sua cultura, suas
imagens artísticas, suas técnicas e a região natural em que se desse a formação.
Se não teríamos mais tempo para desenvolver uma “história natural”, qual seria,
segundo Pedrosa, nossa alternativa? Agir como uma civilização transplantada, mesmo sem
sermos uma. O exemplo? Os EUA, onde não se deu a dissolução cultural de povos anteriores,
mas o transplante de uma parte da sociedade e da cultura britânicas para o novo território,
integralmente. E o que se viu depois, com as transformações sociais e com as levas seguidas
de imigrantes, é que os que chegavam internalizaram o fortíssimo paradigma, tornavam-se
americanos, com a exceção dos povos indígenas, os quais foram derrotados e forçados ao
confinamento em reservas. Euclides da Cunha não recuava diante desses atos de crueldade
e de crime, como fora também em Canudos; dobrava-se, por assim dizer, à evidência do
inevitável:
A campanha de Canudos tem por isto a significação inegável de um
primeiro assalto, em luta talvez longa. Nem enfraquece o acerto o têrmo-la
realizado nós, filhos do mesmo solo, porque etnologicamente indefinidos,
sem tradições nacionais uniformes, vivendo parasitariamente à beira do
Atlântico dos princípios civilizadores elaborados na Europa, e armados pela
indústria alemã – tivemos na ação um papel singular de mercenários
inconscientes. Além disto, mal unidos àqueles extraordinários patrícios pelo
solo em parte desconhecido, deles de todo nos separa uma coordenada
histórica – o tempo.
Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, na significação
integral da palavra, um crime.
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Denunciemo-lo.95

Obviamente, Pedrosa, com sua trajetória e seu perfil, não tinha em mente lugar
nenhum para qualquer forma de violência social, muito pelo contrário. Qual seria, então, o
elemento facilitador dessa transculturação, alternativo à violência? De um lado a suposta
facilidade de absorção do brasileiro sem cultura e, de outro, a penetração no sertão do país,
da técnica moderna na construção de Brasília. Aqui, contudo, os temores apocalípticos de
Euclides da Cunha, retrospectivamente, talvez sejam mais pertinentes. A construção de
Brasília deu início à penetração e à ocupação do Brasil central e da Amazônia, mas nem de
perto com os resultados esperados por Pedrosa ou, pelo menos, apregoados por ele. A
ocupação do cerrado com a agricultura moderna, que se tornou uma realidade décadas mais
tarde, graças à moderna tecnologia, o fez na forma do agronegócio e da mecanização da
lavoura e, por isso mesmo, muito longe da fixação do homem à terra de que pudesse brotar
a “solidariedade regional”. Parece-nos, antes, que a modernização deu as mãos à nossa
“adaptação medíocre ao meio”, inclusive com o pleno traço de destrutividade que a
caracterizava, a Amazônia é prova disso. Nossa modernização posterior à Brasília nem de
longe faz lembrar a imposição de uma ordem pronta, já amadurecida noutras partes, sobre o
território natural.
No quadro de dissolução dos povos formadores no Brasil, afinal colônia de
exploração e não de povoamento, o processo de refusão – muito difícil por si só, e em
condições de isolamento como noutras épocas – foi, inclusive, perturbado de modo
instrumental aos interesses da coroa portuguesa e dos colonizadores e seus direitos
conferidos por favor real. Produzir mestiços foi uma decisão técnica para contornar a
carência demográfica portuguesa, não menos do que importar africanos para a escravidão.
Combater o selvagem com o selvagem foi uma técnica deliberada, tanto quanto mantê-los, e
aos mestiços, à margem, no extremo inferior de uma sociedade estruturada por laços de
favor, com a formação dos estamentos, e de laços de clientela e violência para com as
camadas inferiores. Todo um ciclo econômico, o da pecuária e do couro no Brasil colônia,
estruturou-se com e pelo sertanejo, com muito pouco ou nenhum dispêndio ou ação da
Coroa, mas de modo instrumental ao funcionamento da colônia como retaguarda
agroextrativista do mercado europeu.
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Além disso, o Brasil do norte e do sertão, na descrição que Euclides da Cunha fazia do
meio geográfico, nada tinha do clichê de paraíso tropical, nem tampouco apresentava o que
chamava, de empréstimo a um autor de língua inglesa, de manageability of nature, tendo
mesmo um “regime climatológico anômalo”(p.65). Trata-se do aspecto de variabilidade
súbita e sem estações bem definidas, mesmo que reduzidas a só duas, determinada pela
alternância de estios escaldantes com chuvas torrenciais, o primeiro limitando o crescimento
vegetal, o segundo, arrancando-lhes as raízes ao solo.
Sua descrição da geologia e das feições do terreno no sertão ressaltava a aspereza e
o conflito brutal dos elementos. Desse regime, resultaria uma “natureza que se compraz em
um jogo de antíteses”96, com “aparência de benignidade extrema (...) que esconde germes
de cataclismos (...) no estio (...)”97. Haveria, no sertão, uma cruel alternância cíclica entre
uma formação de estepe com a de um deserto, em que o homem rude do sertão dera um
jeito de desenvolver o pastoreio. Na Amazônia, a mesma variabilidade em condições de
umidade, ou seja, as periódicas inundações a interromper o fluxo humano, “acarreta o
parasitismo franco. O homem bebe o leite da vida sugando os vasos túmidos das sifônias”98.
Em resumo, quer no semiárido, quer na Amazônia, a natureza tropical brasileira tinha
uma influência dissolvente, de modo a impor interrupções totalmente ao contrário da
disciplina de trabalho constante do mundo moderno industrial, pelo que, se o sertanejo
internalizava alguma coisa, era essa vontade meio descrente e meio alquebrada, capaz,
contudo, de reverter-se completamente, mas aos solavancos. A descrição do tipo do
sertanejo99 pintava com fortes imagens esse estado de coisas e de ânimo.
Esse quadro das relações entre o homem e o meio geográfico, ilustra as dificuldades
para que houvesse tempo de se estabelecesse algo como aquela “solidariedade regional”100
de que falava Pedrosa. A dissolução dos povos formadores em regime de colônia de
exploração em nosso meio geográfico, conforme observava Euclides da Cunha, teria
desatado um processo francamente destrutivo da terra:
Esquecemos, todavia, de um agente geológico notável – o homem.
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Este, de fato, não raro reage brutalmente sobre a terra e entre nós,
nomeadamente, assumiu, em todo o decorrer da história, o papel de um
terrível fazedor de desertos.
Começou isto por um desastroso legado indígena (...) o fogo.(...)
Veio depois o colonizador e copiou o mesmo proceder. Engravesceu--o
ainda com o adotar, exclusivo, no centro do país, fora da faixa estreita dos
canaviais da costa, o regime francamente pastoril.101

A adaptação medíocre de que falava Pedrosa, pode, então, ser compreendida por
esses fatores todos e pela colonização com mínimo dispêndio e consequente baixa
produtividade, o que estava de bom tamanho para as pretensões portuguesas, mesmo após
o fim do sonho das Índias, por volta de 1650, quando o Brasil se tornou, enfim, o centro dos
interesses coloniais lusitanos102 (nota Nestor Goulart Reis Filho). Daí que nunca se tenha
manifestado entre nós uma vontade que implantasse uma civilização, que deixasse marcas
domesticadoras do território, como as estradas romanas ou incas, ou as ferrovias norteamericanas de que falava Pedrosa.
Euclides da Cunha tinha perfeita compreensão disso, tanto que se lembrava das
obras realizadas pelos romanos, onde hoje é a Tunísia103, em relevos e clima assemelhados
aos do sertão, e que fizeram daquele território o “celeiro da Itália”, em contraste com o
modo fraco, irresoluto, meramente oportunista e perdulário em recursos naturais com que
se deu a ocupação do Brasil:
O observador tem a impressão de seguir torneando a truncadura
malgradada da borda de um planalto.
Calca, de fato, estrada três vezes secular, histórica vereda por onde
avançavam os rudes sertanistas nas suas excursões para o interior.
Não a alteraram nunca.
Não a variou, mais tarde, a civilização, justapondo aos rastros do
bandeirante os trilhos de uma via-férrea. (p.15)

Em retrospecto, não há como não perceber que as esperanças de Pedrosa eram um
tanto ingênuas e que sua compreensão baseada numa suposta dinâmica geográfica
desencadeada pela presença da engenharia e da arquitetura, bem como de técnicas
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Figura 63 – Victoria
Câmara
Vista aérea da
Rodoviária
de
Brasília, 2014.

Fonte: https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=22965337

Figura 64 – Rodoviária
de Brasília e Eixo
Monumental. © Lina
Kim
and
Michael
Wesely - foto Jesco von
Puttkamer- Acervo PUC
GO-IGPA
Fonte: http://www.
wallpaper.com/gallery/art/
arquivo-brasilia-by-lina-kimand-michael-wesely#72735

Figura 65 – Ponte
Juscelino Kubitschek
sobre o Lago Paranoá.

Fonte: http://viajarpelomundo.
com.br/brasilia-principaispontos-turisticos/

301

Figura 66 – René Burri/Magnum Photos, Latinstock - Rapaz carrega um caixote de frutas
em frente ao Congresso Nacional, prestes a ser inaugurado, Brasília, 1960.
Fonte: https://www.jornaldafotografia.com.br/noticias/rene-burri-e-construcao-de-brasilia/
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agrícolas as mais modernas, no sertão, deixava muita coisa de fora do que pudesse constituir
um curso de desenvolvimento. Pior que isso, talvez nem hoje saibamos.

4.04 – MITO FUNDADOR E MODERNIZAÇÃO

O progresso se impõe, é uma compulsão e não uma opção. Este é um argumento
central à concepção de Euclides da Cunha da modernização e da conquista da autonomia
nacionais subscrita por Pedrosa com algumas adaptações. A sociedade Brasileira que
adentrou o séc. XX era um produto da modernidade, ou seja, foi montada como colônia de
exploração, como retaguarda agroextrativista do capitalismo internacional desde sua fase
mercantilista. Por outro lado, não era uma sociedade moderna, pois aqui se mantinham
relações sociais originárias daquele modo de colonização, bem como o papel do país na
divisão internacional do trabalho permanecia, grosso modo, o mesmo; aliás, até hoje
exportamos produtos primários de baixo valor agregado e importamos manufaturados de
alto valor agregado.
No séc. XIX, a sociedade brasileira passou por diversificação e modernização sociais
limitadas, e o resultado disso foram a abolição e a república. O processo seguiu em frente,
mas sem inverter a ordem herdada da colônia pela qual o Estado produz a sociedade, e não
o contrário como se espera que seja o marco do estabelecimento de uma república. Nossa
Proclamação da República foi antes uma reforma do velho Estado104, necessária a que este
funcionasse nas novas condições. Todo passo, contudo, da modernização social e econômica
teve a participação das várias classes e contingentes populacionais, quer por iniciativa
própria, quer sob coação, mesmo que sob a aparência de completa passividade.
Modernizamos nossa sociedade, mas reproduzimos o patrimonialismo, com o regime
de favores entre os participantes do poder e com o clientelismo para com os suplicantes de
baixo. Os de cima são os donos do poder e estão acima da lei, uma fatal reprodução do
direito no quadro da monarquia absoluta Portuguesa, ou seja, de acordo com as doutrinas
medievais do direito divino dos reis ao poder, da concessão do poder e da propriedade ao
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rei por favor divino, de modo que governar seria conceder favores aos súditos por extensão
daquele direito; toda a propriedade era o fundo público ou patrimônio régio.
Assim, toda a vida social e econômica da colônia foi regulada pela concessão e pela
dívida, dos favores reais à nobreza, à burguesia e à camada de funcionários da coroa, cujos
cargos não raro eram comprados. A relação de produção fundamental era o trabalho
escravo, em primeiro lugar na lavoura de exportação, mas depois a constituir toda a
infraestrutura das cidades, deixando pouco espaço para o trabalho livre. O processo de
miscigenação proveu uma saída à fraca demografia portuguesa, de modo a criar
contingentes para a penetração do território e dar conta da produção complementar às
grandes propriedades exportadoras. A miscigenação, louvada por ter produzido nossa
democracia racial105, nem por isso deixou de ser uma indústria de sub-cidadãos a baixíssimo
custo de que a administração colonial necessitava, não menos instrumental e barata que a
escravatura.
Dessa forma, pode-se dizer, interpretando Euclides da Cunha, que a miscigenação foi
um processo de dissolução dos povos constituintes pelo qual terminamos etnicamente ou
culturalmente, indefinidos. Só o ciclo da mineração atraiu imigração expressiva de
portugueses ao Brasil no séc. XVIII. A atividade evangelizadora foi instrumental a esse
processo que legou ao séc. XX, posto sob a compulsão modernizadora, nosso quadro social
de miséria, atraso e exclusão em larga escala.
O Brasil é produto da modernidade desde o começo, desde o desígnio português de
empreender as navegações, a “descoberta” e a colonização. Sendo, portanto, funcional à
modernidade, o Brasil nunca completou, porém, sua constituição como digno participante
dessa modernidade, isto é, nunca se tornou um Estado--nação moderno. A unidade nacional
brasileira, em contraste com o que se deu com os vários vice-reinos da Espanha, ainda é
tributária de um Estado e de uma vontade que é anterior à sociedade; não sabemos nem
mesmo quanto de nossa unidade se deve à incapacidade de autodeterminação das várias
formações culturais dispersas pelo território. O “mito fundador” foi estudado por Marilena
Chauí106 como o complexo ideológico que acompanha e dá forma à reprodução do
patrimonialismo, à exclusão social e às várias formas históricas de dependência nacional, a
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cada vez que a divisão internacional do trabalho passa por reordenamentos. Este mito
tornou-se conhecido, em boa parte, graças a Os Sertões e à pregação de Antônio
Conselheiro reportada nesta obra.
Tendo gestado na colônia sob o regime de concessões régias e sob o imaginário dos
mitos e divisões do cristianismo ocidental tardo-medievais, a história posterior do mito
fundador, com as várias figuras em que se expressou, como o “verdeamarelismo” e o
“porque-me-ufanismo”, acompanha as várias feições ideológicas que a questão nacional e a
formação dos Estados nacionais assumiram sucessivamente nos últimos dois séculos. Desde
1830, aproximadamente, a questão passou pelo “princípio de nacionalidade” na era liberal
até 1880, pelo “caráter nacional” de 1880 a 1918, e pela “identidade nacional” de 1950 a
1970. Com efeito, a nação predestinada a um futuro glorioso já aparecia com Pero Vaz de
Caminha, quando este falava da “terra abençoada por Deus à qual Nosso Senhor não nos
trouxe sem causa”. Publicado em 1900, já em face do déficit explícito de modernidade,
“Porque me ufano de meu país”, de Afonso Celso reatualizava o mesmo discurso: “Se Deus
aquinhoou o Brasil de modo especialmente magnânimo, é porque lhe reserva alevantados
destinos”107.
O mito fundador incorporou as vertentes cristãs que constituíram as ideologias da
monarquia absolutista, das navegações e da evangelização do gentio nas terras do “novo
mundo”, isto é, por um lado a ortodoxia católica da história sagrada providencialista e, de
outro, a doutrina herética do abade Joaquim de Fiore (séc. XII) do tempo sagrado aberto e
do segundo advento de Cristo. A composição dessas duas doutrinas produziu o complexo
ideológico que, através da sagração da natureza, da história e do governante, apresenta
duas faces, a dos dominantes e a dos dominados, e que, por isso, contém as várias imagens
do país que carrega atributos diversos porém complementares.
De um lado, há as imagens edênicas de um país jardim, belo e de clima ameno, sem
extremos, povoado por uma gente sem pecado, destinada a uma humanidade futura que
supere a dor e o mal. De outro, há uma terra que é dádiva, à qualse reserva grande destino
que resta por realizar; seu povo é pacífico e ordeiro, livre dos ódios que grassam por outras
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partes. Essas imagens variam e se compõem, de modo a que cada aspecto compense o
outro; não obstante, tiveram que haver-se, ao longo da história, com seus contrários, ou
seja, a inferioridade dos povos indígenas sem lei e sem rei, a escravidão do negro e com a
desigualdade social substantivada. Sucessivamente, esses contrários – que poderiam
destruir o mito – foram resolvidos pela catequese, pela internalização do direito divino dos
reis e pela concessão de favores como modo de governo conforme. A imagem edênica do
litoral, com seu clima ameno e livre de excessos, e sob o alcance da coroa e da igreja,
criaram a imagem oposta do sertão; a natureza sagrada cindiu-se entre Deus e o Diabo, o
litoral e o sertão.
É curioso que a figura do “tribalismo moderno” e a exegese de Brasília de Pedrosa
reatualizem a imagem edênica através da superação do dualismo sertão--litoral, com a
emergência da imagem da região ou “solidariedade regional” e com o salto modernizador
pelo encontro da técnica moderna com a forma-primeira no ambiente carente de história e
de “história natural”. A antropofagia de Oswald de Andrade percorreu caminho similar108.
Em ambos os casos, tratava-se de evocar a origem veiculada pelo mito fundador para
mobilizar energias para a superação da dualidade e do binômio do patrimonialismo com o
atraso e a dependência nacionais. Em retrospecto, é fácil detectar-lhes as fragilidades
enquanto doutrinas culturais e estéticas da modernização nacional, mas sua produtividade
para a cultura e para a criatividade em geral ainda está por ser mensurada.
A sagração da história contida no mito faz da história obra divina, a qual os homens
cumprem quer queiram ou não. O tempo sagrado finalizado da ortodoxia cristã, e da
monarquia católica portuguesa, nos faz cidadãos pacíficos, ordeiros e submissos a nosso
destino, ou seja, ao poder que encontramos já constituído. O tempo sagrado aberto,
concepção milenarista que predominou nos séculos XVI e XVII entre navegantes e
evangelizadores, contempla um destino nacional de uma terra e de um povo tal como
sugerido pela compilação por Joaquim de Fiori das profecias bíblicas de Daniel, de Isaías e do
Apocalipse, povo e terra destinados à chegada do representante de Cristo que derrotaria e
aprisionaria o Anticristo, dando início ao reino de mil anos de paz e felicidade, ao fim dos
quais Cristo adviria à terra para o Juízo, a que se seguiria o eterno júbilo.
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Essas duas fontes do imaginário se mesclam e trocam atributos, de modo a construir
o país que é dádiva divina, o país jardim de futuro garantido, mas ainda por realizar-se,
habitado por um povo talhado para o reino de mil anos, mas que, paradoxal e
alternadamente é ordeiro e pacífico, que conquista a salvação pela fé e pelo trabalho, enfim,
um povo sob medida para pertencer ao ocidente ao modo subalterno que lhe cabe. Estão,
povo e terra, à espera do retorno de um rei mítico e de atributos messiânicos, a derrotar os
políticos e a constituir a Jerusalém celestial na terra, reino de paz e felicidade daqueles
sofredores puros e inocentes com Deus. O demônio seria expulso do mundo, o sertão viraria
mar e o mar viraria sertão.
A sagração do governante é o conjunto de operações ideológicas as quais tornaram
possível e deram forma à monarquia absolutista portuguesa. Com efeito, a precoce
monarquia absolutista portuguesa, já do séc. XIV, tanto pôs o reino na vanguarda do
capitalismo mercantil, quanto fez com que o país estagnasse para os desenvolvimentos
capitalistas posteriores. Trata-se das doutrinas medievais do direito divino dos reis,
reconfiguradas pelas doutrinas jurídicas do direito natural objetivo e subjetivo e pelo
acoplamento do direito romano. Isto nos legou a teia de favores e dependências a partir do
monarca, o qual, pelo direito natural era a fonte da lei, estando por isso acima dela.
Transferidas a teias do patrimonialismo e do clientelismo para a colônia, temos que o
governante, outrora o rei, não representa a sociedade que, assim, não constitui o poder
político, mas representa o poder e o Estado que cria e determina a sociedade.
Assim, do lado dos de cima, arrogância e trato com o poder como se lhes fosse
propriedade privada, enquanto que do lado dos de baixo, privação de poder, dependência,
passividade e a espera pelo rei mítico a vingar-lhes as humilhações sem fim. Ironicamente,
na superposição operada por Pedrosa do milenarismo moderno sobre o nosso atávico
milenarismo joaquimita, o papel de outro modo reservado ao retorno do rei vingador, acaba
sendo ocupado por aquela nova camada social emergente, dos homens imbuídos de
vontade inflexível e do prazer de construir segundo um plano; arquitetos, planejadores e
engenheiros modernizadores, portanto.
O estudo do mito fundador, não é uma história do Estado e da política, mas da
ideologia que internaliza nas classes os comportamentos, de acordo com a constituição da
sociedade e do poder de Estado. Está claro que essa ideologia não é propiciadora para que a
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sociedade possa, por si mesma, formular os diversos interesses e efetuar compromissos
entre as diferentes forças, de modo a constituir o Estado que institucionalize o laço
fundamental daqueles compromissos. Antes, é uma ideologia que conserva uma estrutura
de poder que é anterior à própria sociedade e que é o próprio Estado.
A lealdade nacional, em maior ou menor parte, permanece algo indistinta da
passividade diante do Estado. A posse do Estado, por outro lado, faz dele instrumento de
interesses não mediados por acordos e composições, a não ser dentro do círculo restrito dos
“donos do poder”, ou seja, interesses que se passam por mais nacionais e mais legítimos do
que outros. Eis porque o mito fundador, no plano do imaginário e da internalização de
comportamentos, representa negativamente a absoluta fraternidade entre modernização e
autonomia nacional.
Esse mito, enquanto narrativa de uma nacionalidade moderna não realizada, tanto se
repete bloqueando soluções aos conflitos, quanto oferece compensações pela
impossibilidade de resolvê-los. Assim, seu aspecto mais saliente é a forma da temporalidade
no imaginário que lhe corresponde. Diante do mal que é a fatalidade do poder, pois esse é
anterior à sociedade, mantém viva a ilusão de formato religioso de uma promessa divina e
de seu cumprimento vingador algum dia. Enquanto isso, o mito estabelece uma propensão à
identificação não mediada por instituições com líderes políticos que aparecem, de algum
modo, como “pais dos pobres”, ou que mantêm a esperança de que algum dia se cumpra
nosso destino singular, o qual estaria garantido por promessa divina. Entre o presente sem
possibilidades de avanço e o alentado futuro do mito, ficamos sem mediação, sem caminhos
de ação política.
A Brasília de Pedrosa, baseando-se na suposição de que a política será superada pelo
“governo científico”, aposta na técnica moderna todo-poderosa e na forma primeira como
mediação para que a população atrasada pudesse

apossar-se da técnica, o que

desencadearia um processo de reversão da colonização de exploração no composto homemnatureza, ou na regionalidade de Mumford. Seria como que um salto por sobre preconceitos
e ódios, os quais a técnica moderna e a forma primeira tornaram desnecessários, mas que se
mantêm e se reproduzem em virtude do “campo perceptivo demasiado diferenciado” do
homem moderno, e pelo culturalismo dos “europeus não fundamentais”; o americanismo,
tal como o entendia, é claro, seria o caminho adiante de toda a humanidade para o
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“tribalismo moderno”. Todas as mediações difíceis e incertas para o progresso humano
seriam substituídas por um salto ao futuro, um futuro sem pecado nem dor.

4.05 GOVERNO CIENTÍFICO, PLANEJADORES E ARQUITETOS

Utopia – Obra de Arte109 é o texto em que Pedrosa mostra suas referências sobre o
tema “utopia”, bem como as conclusões que delas tirou. As referências, explícitas nesse
mesmo texto, são Raymond Ruyer110 e Bertrand Russel111. Ruyer é tanto uma referência de
conceito quanto, obliquamente, representante do pensamento conservador, do qual
Pedrosa apreciava respeitosamente o que tinha de melhor, com respeito mas sem
subscrição. As objeções mais sérias que se formulavam à construção artificial de uma cidade,
uma capital nacional, Brasília, enfim, eram referidas à posições de Ruyer:
A mais profunda objeção que se faz à ideia mesma da criação de uma
cidade, como Brasília, é que o seu desenvolvimento não poderá jamais ser
‘natural’. É uma objeção muito séria, pois provém de uma concepção de
vida fundamental: a de que a atividade social e cultural não pode ser uma
construção por estar indissoluvelmente presa ao biológico, ao orgânico, à
natureza, em suma. Este é um dos traços mais típicos da mentalidade
conservadora, no que tem de melhor e mais profundo.
Para ela, cidade não é coisa que se construa: cidade nasce, como um
organismo vivo. Não se interfere tampouco com a sociedade, cujo
crescimento e desenvolvimento têm algo de inextricavelmente biológico ou
orgânico. A vida social se faz espontaneamente, em função de uma tradição
que ninguém fabricou, pois vem do fundo das idades.(...)112.

O pensador francês Raymond Ruyer (1902, 1987), autor um tanto esquecido nos dias
de hoje, publicou em 1950 L’Utopie et les Utopies, uma obra dedicada ao estudo e à crítica,
aliás impiedosa, da tradição utópica, a qual considerava um gênero inferior de literatura,
nem bem uma realização artística, nem bem científica. Sua virtude seria de ordem
heurística, ou seja, imaginar possibilidades paralelas ao real efetivo, de modo a fazer
ressaltar o que há de necessário e o que há de contingente na ordem e no saber
109
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estabelecidos. Nem mesmo o gênio poderia pensar caminhos alternativos se não pudesse
fazer tal separação, na qual consistiria o valor positivo da utopia.
O autor apresentava também uma história do gênero utópico, desde as mais antigas
produções conhecidas, como de Platão, na qual periodizava o gênero segundo inflexões
várias, pelas quais ampliava o alcance do gênero a produções que não se dão como
narrativas romanceadas de viagens a países maravilhosos, como foi frequente entre os
socialistas utópicos do séc.XIX, ou com a literatura religiosa que articulava anseios utópicos
principalmente na Idade Média, como a célebre Heresia Joaquimita, com a qual o mito
fundador se encontra tão implicado. À utopia social propriamente dita, ou seja, entendida
como projeto de ordem social ou de instituições de acordo com algum suposto princípiochave que decidiria da virtude e do vício das sociedades humanas, atribuía “profundas
taras”, provenientes do que caracterizava como a falha essencial das utopias, o seu “trompel’oeil axiológico”.
Para que se compreenda o que fosse esse “trompe-l’oeil axiológico”, é preciso
caracterizar o pensamento político e os elementos da posição metafísica desse autor, pelo
menos até onde pudemos apurar pela leitura da obra em questão. Seu ponto de vista
conservador repelia projetos ou esperanças de emancipação humana geral e de
deperecimento do poder e do Estado. Fosse porque os homens houvessem aberto mão de
uma parte de sua liberdade natural em troca dos benefícios da vida em sociedade, ou
porque o pecado natural os privasse do poder, o Estado e suas instituições não poderiam
jamais ser eliminados, sem que a civilização não o fosse também. Esse era o ponto de vista
que esperava de qualquer um que tivesse experiência política ou administrativa, o que não
incluía os ingênuos autores utopistas.
Essa ignorância da necessidade do Estado e das instituições impulsionaria um maior
ou menor menosprezo pela prudência. Tal virtude, própria aos verdadeiros estadistas,
conduzia a evitar, o quanto fosse possível, as intervenções artificiais nas instituições e na
legislação e a proceder com cautela e parcimônia quanto à inovação, esta sim, sempre
pronta a desviar-se das razões profundas que a História depositara nas instituições, mesmo
que essas razões escapassem à compreensão de teóricos e de diletantes. Esse, enfim, é o
ponto de vista que Pedrosa desafiava em sua exegese de Brasília.
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No plano metafísico, todas as possibilidades humanas se dariam no hiato e na tensão
entre a ideia e o mundo sensível. Todos os valores que a atividade humana envolve e a
criação mesma no terreno dos valores, ou seja, o bom, o verdadeiro e o belo, revolveriam no
desvão entre a ideia e o real, jamais coincidentes. Essa diferença representaria o limite a
separar o humano e o divino, o que assinalaria ao homem o seu lugar. A tensão entre a ideia
e o mundo sensível seria o que move a criatividade no terreno dos valores, ou seja, na moral
e na política, bem como na arte e no saber. Um sinal da fraqueza e da ingenuidade das
utopias sociais consistiria em que esses tomam o plano dos valores como dado e acabado,
não podendo antecipar o que seriam a moral ou as obras de arte que se pudessem realizar
na sua sociedade ideal. O utopista que o fizesse, seria um artista de gênio e não se dedicaria
ao gênero menor que é a utopia. Os utopistas estariam, então, a prefigurar o alhures e o
amanhã com os materiais do aqui e do agora.
O “trompe-l’oeil axiológico” consistiria em determinar normativamente um dever ser
na ordem direta do tempo, da concepção à realização. Em A República de Platão, esse
percurso espelhava a passagem da ideia à atualidade, à medida que a matéria se deixava
moldar pela ideia de que, sendo eterna, precedia toda atualização. No livro X da mesma
obra, Platão distinguia entre cópia e imitação ou imagem. O artesão copiava o modelo ou a
ideia e lhe conferia atualidade; já o pintor imitava o produto do artesão, fazendo uma
imagem ou uma mera aparência daquele. Assim, na cidade ideal de Platão, a utopia oferecia
um modelo/ideia para a ação finalista, não dos artesãos, mas, nesse caso, dos magistrados
filósofos.
No horizonte da antiguidade, a ação finalista ou produtiva dava-se num universo
relativamente fechado e reiterativamente; os gregos, com efeito, nem concebiam que
houvesse invenção, mas apenas a essencialização das ideias/formas de criação divina. Daí
que a utopia platônica e toda a tradição utópica que sucedeu a ela, se contentasse em criar
um modelo, o dever-ser, para que se atualizasse pela ação finalista fechada, ou seja, em que
a determinação dos meios para o fim fosse dada e fixa.
Ruyer chamava “atividades finalistas” aquelas que operam segundo um dever-ser. Ele
as decompunha em três partes: A concepção da finalidade na consciência do sujeito; o
voltar-se da mesma consciência para dar a si - os meios de realizar a finalidade e, por fim, a
ação eficaz de realizar e atingir a meta com aqueles meios. O “dar a si” os meios para a
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finalidade, contudo, opera no sentido contrário à série causal, ou seja, parte da finalidade
para determinar os meios, os quais lhe são anteriores na ordem do tempo. A consciência
tem a aptidão de “sobrevoar” o tempo, pelo que contempla possibilidades paralelas,
alternativas à realidade. Mas se ela não pudesse inverter a ordem do tempo, tampouco seria
capaz de realizar a finalidade. Como exemplo de notável atividade finalista, Ruyer
comentava a Operação Netuno que foi parte da Operação Overlord com que os Aliados
realizaram o desembarque na Normandia em 1944, passo que foi fundamental na derrota
do III Reich. A Operação Netuno compreendia toda a produção de equipamento, a logística e
a deposição no local de modo a tornar possível o desembarque de tropas nas praias da
Normandia. Foi um esforço monumental, totalmente planejado antes da execução, plano
que ocupava três grossos volumes com toda a engenharia necessária. A execução deu-se,
então, ao modo de seguir um plano minucioso que especificava toda a técnica, todas as
operações necessárias e todos os recursos a mobilizar.
A utopia, desde a República de Platão, consistia em criar a imagem da finalidade e
contemplá-la, sem ocupar-se dos meios de realização. A utopia crê na contemplação da
“ideia” de modo semelhante à experiência mental do matemático que analisa uma figura
para extrair-lhe a demonstração. Já o plano se dá pelas experiências mentais do engenheiro,
que leva em conta os experimentos reais e o que lhe ensinam sobre as propriedades dos
materiais e sobre as leis dos processos que utiliza como meios. Ruyer aponta que,
ironicamente, o modelo platônico portava-se como uma imagem a ser imitada, pois, sendo
uma invenção, não tratava de determinar e dispor dos meios de realização. Esse é,
propriamente, o que chamava de “trompe – l’oeil axiológico da utopia”, tão mais evidente
na modernidade em que há invenção permanente e, portanto, relações sempre mutáveis
entre fins e meios.
A prudência conservadora do autor permitia-lhe observar como a utopia manifestava
suas “taras profundas” pelo fato de que, no plano das sociedades humanas, a complexidade
é de tal ordem que permaneceria impossível conceber uma finalidade e determinar-lhe os
meios de modo eficaz. Seria impossível prever e prevenir todos os efeitos parásitos da ação,
como se faz num projeto de engenharia. Ao não poder fazê-lo, os efeitos indesejáveis seriam
tantos e não insidiosos que, eles sim, e não a finalidade concebida, é que determinariam o
resultado ou o “produto”. Ruyer prosseguia com um exemplo ominoso: se a construção de
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uma instituição “utópica” revelar-se demasiado dispendiosa e condenar o Estado que a
empreende à inflação monetária, é essa inflação que terá determinado a história real.
Assim, a ideia não se imprime sobre a realidade a partir de si mesma, sem a provisão
de uma técnica capaz, manejável por homens competentes. Levar a ideia à realização direta
produziria tanta turbulência que o estado final em nada se assemelharia à concepção. Toda
ação humana voluntária e racional, dirigida a uma meta razoável, sempre se faz seguir por
efeitos mecânicos indesejáveis que deformam progressivamente o quadro no qual a ação
mesma fazia sentido. Considerado na sua totalidade, o movimento histórico em geral seria
“fenômeno tão complicado que escapa, em grande parte, à apreensão pela consciência
humana e a toda possibilidade de planificação”. As formas sociais, as etapas da cultura ou as
instituições econômicas sairiam umas das outras por um tipo de dialética, ou melhor, por
meio de deformações não voluntárias.
Os projetos sociais seriam mais difíceis de elaborar que um plano militar, e ainda
mais difíceis de executar. Mas Ruyer deixava aberta uma ressalva, não excluindo de modo
absoluto que as grandes épocas vissem os homens modelarem vigorosamente suas
instituições ou as reformar quando instabilizadas por crises. Uma outra ressalva, e mais
significativa, era que o mundo moderno, no seu aspecto construtivo, se lhe mostrava como
algo realmente novo, como a época em que equipes animadas de vontade de poder e
capazes de servir-se das técnicas sociais adequadas, seriam capazes de modelar
poderosamente as estruturas políticas e econômicas dos grandes Estados. A modernização
do Japão após a era Meiji havia sido um empreendimento ou uma operação concebida como
um projeto e em grande parte executado. Parecia-lhe característico que a economia
soviética fosse uma economia de planos que significariam precisamente nada, se não
pretendessem escapar do movimento automático da História.
Ruyer, não tendo qualquer expectativa de emancipação geral da humanidade e
sendo crítico da dialética histórica Hegeliano-marxista, não tinha para com o mundo da
técnica expectativas milenaristas, ainda que a técnica moderna o pusesse na expectativa ou
na observação de que talvez viesse a dotar os experimentos mentais do pensamento social,
de uma técnica competente que remediasse a falha profunda de toda utopia. Baseava sua
ressalva na possibilidade apontada por Bertrand Russel, de que o advento da “técnica
científica”, poderia tornar possível a criação de sociedades artificiais e de uma total
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transformação da política em técnicas de controle, propaganda e gestão econômica, sem
falar nas modernas técnicas militares e das técnicas policiais de vigilância e de repressão.
Essa última observação acompanhava com cautela as posições de Bertrand Russel
(1872, 1970) em The Scientific Outlook (O prospecto científico) publicada pela primeira vez
em 1931. Naquela obra e em Principles of Social Reconstruction113, publicada pela primeira
vez em 1916, durante a I Guerra Mundial, como instrumento da militância pacifista de
Russel, esse autor expunha seu pensamento político, pouco afeito a especulações históricofilosóficas, mas investido de um notável senso de responsabilidade de um homem de
ciência. O centro de suas indagações era a condição da modernidade marcada pelo advento
da ciência moderna e da técnica que lhe corresponde, e procurava, sobretudo, avaliar e
distinguir tendências do desenvolvimento social dada a presença que a ciência havia
conquistado. O sistema capitalista e a concorrência, que nem mesmo existiriam, como os
conhecemos, sem o concurso da ciência e da técnica, haviam se tornado, em virtude do
poder que essa mesma técnica lhes conferia, anárquicos e “não científicos”, ou seja, não se
mostravam como o melhor meio para o fim que seria a eficiência e o bem-estar da maioria.
Esses estavam mesmo a alimentar a escalada de enorme desperdício, ódio e guerras em sua
época.
Russel tinha uma concepção ambígua e matizada da modernidade. A ciência havia
desencadeado um poder de ação sobre o mundo material que, por um lado, abria
oportunidades e possibilidades, tanto que os menos privilegiados já não reconheciam em
sua condição nada de natural, nem o poder e as desigualdades lhes apareciam legitimados
por uma sanção divina como havia sido nas épocas históricas precedentes. Por outro lado, as
classes superiores continuavam a afirmar a legitimidade da hierarquia tradicional e a exigir a
manutenção de seus privilégios;esse seria o cenário de ódios sem solução e sem
possibilidade de recobrimento por ilusões e instituições duradouras, ou seja, um quadro de
antagonismo permanente, ao contrário de outras épocas em que só se manifestava como
revoltas selvagens ocasionais. Resumindo, com palavras que não eram as suas, Russel
detectava a ausência de um mundo comum na modernidade, tanto mais quanto as velhas
fronteiras geográficas e o isolamento relativo dos povos – cada um em seu mundo –, havia
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caído por terra. Daí resultava, também, que os velhos ódios entre os povos eram
potencializados, criando-se a situação das guerras mundiais.
Seus “princípios de reconstrução social” procuravam contribuir para uma resposta à
ausência de uma filosofia política para a modernidade, que fosse além da filosofia do
liberalismo tradicional, segundo a qual o maior bem para a sociedade como um todo é cada
um tratar de seu bem e de seu enriquecimento individual. Apesar de reconhecer a obra da
ciência moderna em liquidar com a superstição e em abrir possibilidades de racionalizar a
vida social, partia de uma caracterização antropológica para a qual o homem não seria algo
como o velho animal racional, mas que viveria sob o domínio de impulsos cegos, alguns
positivos e outros francamente destrutivos, que a sociedade deveria poder moldar e
canalizar para o “princípio do crescimento”. separei
Manifestava, assim, uma compreensão da filosofia da vida pela qual o homem é
movido por paixões e impulsos, em relação com os quais as finalidades, ou desejos, com que
os indivíduos se incorporam à vida social moderna, seriam compromissos indiretos,
derivados e extremamente precários. Agir segundo a vontade propriamente, ou seja,
perseguir desejos raciocinados, em circunstâncias em que a gratificação poderia não se dar,
era uma condição excepcional e para poucos, mas constitutiva da vontade de potência
necessária para as reformas a realizar. A seu juízo, fazia-se urgente a criação de uma filosofia
política para a modernidade, que fundamentasse que o Estado deveria sempre “ter uma
finalidade determinada, quer na paz, quer na guerra. Apenas preservar as condições é
insuficiente, pois as taras sociais proliferam.”114.
Segundo esse ponto de vista, Russel previa, no seu “prospecto científico”, uma
correspondente reação no mundo da política em direção a Estados tecnocraticamente
aparelhados e geridos. Considerava até mesmo a possibilidade de que se viesse a construir
um estado mundial munido das técnicas científicas de administração, propaganda e
controle. Dar-se-ia, assim especulava, uma usurpação do poder político pelas tecnocracias
constituintes de “governos científicos”: “Um governo é tão mais científico quanto maior sua
capacidade de produzir resultados intencionais. Quanto maiores e mais numerosos forem os
resultados que ele planeja e obtém, tão mais científico ele é”115.
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O “prospecto científico” não era uma previsão otimista e muito menos uma
expectativa de emancipação universal. Russel não era marxista, nem mesmo socialista;
considerava a luta de classes apenas outra manifestação do ódio que o capitalismo
alimentava sem cessar. Sobretudo, o quadro que pintava era cheio de interrogações e de
possibilidades indeterminadas. Por exemplo, considerava a ciência moderna sob três
aspectos: o valor do conhecimento, o valor da técnica científica e o turbilhão de
transformações que trouxera à práxis humana. Sobre o valor da ciência moderna para o
conhecimento era francamente otimista, porque aquela se mostrava capaz de dissolver toda
superstição e de criar a mentalidade e a possibilidade de discernir os fins humanos válidos e
os respectivos meios. As decorrências políticas do conhecimento pareciam-lhe, contudo,
ambíguas: “(...) a ciência, enquanto força intelectual é cética e um pouco destrutiva da
coesão social, enquanto que, como técnica, tem as qualidades opostas (...)”116.
O papel que a ciência assumia na indústria em seu tempo, com a conexão de
interesses entre a indústria e a pesquisa nas universidades, com a dificuldade crescente em
distinguir o que fosse ciência pura e aplicada, a seu ver acabaria por empurrar os cientistas
em direção ao poder, não podendo mais contentar-se com que gente comum, isto é, não
cientistas,

estivesse no comando do uso produtivo e militar de suas descobertas e

invenções. “A ciência, tanto quanto o cristianismo, é apolítica. Ela cresceu entre homens
privados do poder político”117. Observações como essa não impediam que considerasse a
necessidade de uma nova ética científica: “(...) a nova ética que vem se desenvolvendo em
conexão com a técnica científica vai olhar para a sociedade em vez de para o indivíduo.
(...)”118. Assim, numa reversão do que havia sido na História, Russel esperava que o poder
político viesse a ser progressivamente colonizado por experts que, com a crescente
dependência das políticas e das técnicas de propaganda, controle, e de gestão de moeda e
finanças, não tardariam a constituir uma oligarquia de opinião semelhante, na melhor das
hipóteses, à hierarquia que governa a Igreja Católica.
Em edições de O Prospecto Científico posteriores à II Guerra Mundial, ele
apresentava, em suporte desse prognóstico de surgimento de governos científicos e,
plausivelmente, de um futuro Estado mundial, os exemplos da modernização do Japão na
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era Meiji, ou seja, desde 1868 até a derrota na II Guerra Mundial, além da Alemanha nazista
e do regime da União Soviética. O Japão e a Alemanha nazista apareciam-lhe como exemplos
ainda toscos de sociedades artificiais, pois impulsionadas pela paixão destrutiva do
chauvinismo; estavam, de saída, condenadas à revolução interna ou à guerra de conquista
para evitar aquela. Suas expectativas, sua curiosidade mais do que simpatia, eram maiores
em relação à URSS em que reconhecia um experimento muito mais ambicioso e significativo
para o futuro das sociedades artificiais e dos governos científicos. Diversamente de simpatia,
a URSS deveria, provavelmente, suscitar-lhe preocupação: “A sociedade científica será tão
oligárquica sob o socialismo ou comunismo quanto sob o capitalismo. Mesmo onde as
formas democráticas persistirem, não há como submeter ao voto as questões técnicas
obscuras”119.
Esse observador distanciado, contudo, guardava um ponto de vista conservador, pelo
qual utopias sociais de emancipação humana que prometessem suprassumir a necessidade
do trabalho como no marxismo ou em William Morris não lhe faziam apelo. Apesar de
reconhecer que “a matriz industrial moderna fosse capaz de prover, em várias direções,
muito mais do que a necessidade total do mundo”, considerava a ética do trabalho um
cimento indispensável à sociabilidade civilizada, ou seja, a domar os impulsos destrutivos.
Assim, previa que nas sociedades científicas do futuro, “(...) todo homem disposto a
trabalhar será mantido em conforto; todo homem sem essa disposição será mantido na
prisão”120. Tanto quanto o trabalho, o entretenimento seria necessariamente mantido sob a
gestão e, segundo os fins do Estado, como válvula de segurança contra forças anárquicas e
violentas da natureza humana :
(...) Se os homens serão felizes nesse “paraíso” eu não sei. Talvez a
bioquímica nos mostre como fazer qualquer um feliz desde que disponha
do necessário à vida; esportes perigosos serão, quem sabe, organizados
para aqueles a quem o tédio poderia empurrar ao anarquismo; talvez o
esporte venha a abrigar a crueldade expulsa da política (...)121.

O maior temor que o prospecto das sociedades científicas lhe suscitava, contudo, era
que essas, muito provavelmente, entrariam em conflito com a autonomia individual. Junto
com a irracionalidade econômica associada a tantas manifestações de individualidade sob a
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ideologia liberal, todos os focos de lealdade, como a família, a independência intelectual e
de iniciativa de ação, seriam fatalmente postas sob restrições. A preservação da liberdade
individual nas sociedades científicas, ao contrário das posições de Stuart Mill, requereria que
essa contasse com uma justificação positiva, ou seja, menos por não ser destrutiva para a
sociedade e mais por ser boa para a sociedade como um todo.
O prospecto da sociedade científica criara já seus tipos de homens do poder.
Tecnocratas e executivos seriam componentes do perfil das “oligarquias de opinião”, em
razão da dependência sistêmica de experts. Mas novos tipos estariam já aparecendo em seu
tempo, homens cujas modalidades da “vontade de potência” encontravam oportunidades
crescentes. Surgia um “prazer em construir segundo um plano [o qual] é uma das mais
importantes motivações em homens que combinam inteligência e energia”122. Esse prazer
em construir sociedades artificiais era o impulso a mover homens que combinam idealismo e
capacidade de manipulação da vontade dos outros, qualidades que via no tipo do
revolucionário profissional, em homens como Lenin e Cromwell, ou seja, idealistas práticos e
enérgicos que sentiam força suficiente para tornar seus sonhos [de mundo alternativo] em
realidade. Cromwell, um tipo que desejava intensamente o tipo de sociedade com que
sonhava, pretendia não só uma posição de poder, mas que a Inglaterra fosse convertida
naquele tipo determinado de sociedade. Esse elemento de desejo impessoal seria,
propriamente, o que distingue o idealista-manipulador de outros tipos humanos.

4.05.01 – PLANO E JOGO

Aqui se impõe a pergunta: — Que uso Pedrosa fez da noção de utopia de Ruyer e do
prospecto científico de Russel? Através de inversões de valores, o que era conservador ou
cético para com prospectos de emancipação humana geral, foi encaminhado a suas
fabulações histórico-visionárias. A caracterização pedrosiana da modernidade, como época
em que o homem não se acomoda e não se amolda à natureza e, sim, procura dominá-la,
completa-se por uma sistemática inversão de valores em face de seus autores de referência,
Ruyer e Russel.
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A modernidade pedrosiana seria a época em que os meios poderosos da técnica
tornariam as utopias em planos, ou seja, que [eles] dotariam o pensamento utópico da
técnica competente. Mais que isso, sua exegese de Brasília como índice de uma reversão do
curso da História em direção a uma reconstrução do mundo, à irrupção da unidade regional,
forma geográfica do composto homem-natureza, e a uma nova síntese entre o estético, o
social e o técnico-profissional, nos diz que sua concepção de utopia era escatológica, ao
contrário e diversamente de tudo que Ruyer e Russel pensavam. Para estes últimos,
conservadores ou circunspectos, a construção de sociedades artificiais na modernidade nada
tinha de reversão redentora da história da opressão e da violência; tratava-se de registrar a
peculiaridade moderna manifesta em necessidades políticas de estabilidade dos Estados e
não no deperecimento deles.
Pedrosa, somos levados a crer, interpretava esses autores tomando o que lhe fosse
sugestivo e invertendo diametralmente o que lhe parecesse necessário, sob o álibi de que o
conservadorismo europeu, supostamente caudatário das consciências oprimidas pelo “peso
das experiências acumuladas”, precisasse apenas de uma inversão pela consciência
totalmente moderna, constitutivamente não conservadora, da experiência americana,
portanto brasileira. O argumento de efeito irônico da antropofagia oswaldiana, produtivo na
criação poética, apresentava-se, então, como o que Hannah Arendt caracterizava como
“soberania da vontade”, essa facilidade tão moderna de não apenas “criar” ou atribuir
valores, mas de invertê-los ao sabor das necessidades da imaginação política. Resta medirlhe o alcance para a criatividade e determinar sua necessidade para o imaginário político.
Se foi possível converter as sociedades artificiais de Russel em utopia escatológica, o
que impediria Pedrosa de atribuir ao arquiteto urbanista e planejador moderno o caráter de
expert destinado ao poder? Esse não seria animado do desejo impessoal do idealista
manipulador e enérgico ao mesmo tempo que portador da técnica moderna? E, uma vez
que estamos testando as posições de Pedrosa, por que não testar se o arquiteto-planejador
não poderia personificar o elemento que ainda falta na síntese, o artista? Um dos
desenvolvimentos que Ruyer imprime ao tema da utopia indica essa “possibilidade”, a
analogia entre o procedimento utópico e o jogo.
Ruyer distinguia cuidadosamente o modo utópico das diferentes modalidades da
produção utópica, quer como crítica, sátira ou recurso retórico, quer como projeto social
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portador de esperanças escatológicas, pois que, como modo de conduzir-se do pensamento,
estaria presente em todas elas. Este seria o exercício intelectual sobre possibilidades
paralelas ou alternativas à afetividade, ou o modo de conduzir-se do intelecto pertencente à
teoria e à especulação que, em vez de procurar conhecer o que é e como é, dá-se como jogo
que investiga possíveis que ultrapassam o real. Ele sempre depende de uma concepção ou
de uma teoria prévia para cuja compreensão contribui, dando-lhe concretude e estofo. Esse
compreender seria um olhar de sobrevoo que não se deixa ser absorvido pelo real, que
evita, assim, considerá-lo absoluto e imutável, que distingue no interior deste o que lhe
fosse contingente e necessário. Esse olhar de sobrevoo seria propriamente um olhar de
“lugar-nenhum”.
O modo utópico, segundo o mesmo autor, serve-se da hipótese e do experimento
mental tanto quanto a ciência, mas ao contrário desta, não busca depurar a verdade do
pitoresco ou de algum desejo inconsciente, tal como faz a utopia satírica ou caricatural. A
utopia social, a despeito de sua seriedade e pretensão de objetividade, não poderia ser,
portanto, neutra. O fabricante de utopias serve-se, pois, da hipótese e do experimento
mental mas, ao contrário do cientista, pode abandoná--los arbitrariamente ao perceber que
eles o conduzem em direção diversa da que escolhera previamente; caso contrário, não seria
um utopista social, mas um sociólogo. Não podendo ser neutro e objetivo, o utopista deveria
ser, pelo menos, consistente na aplicação das regras que estabelece em seu jogo, senão
resvalaria para a pura fantasia. A despeito das oscilações entre o dogmatismo e o simples
prazer de contemplar espetáculos interessantes e instrutivos, o utopista estaria livre da
contingência de dissimular o fracasso e poderia prosseguir em seu jogo de ampliar o alcance
do saber.
Ruyer apresentava um exemplo do modo utópico, particularmente sugestivo da
analogia com os procedimentos do projeto arquitetônico:
Tenho a intuição de que as salas de minha casa poderiam estar dispostas
diversamente e que minha casa mesma poderia ter sido construída
diferentemente ou noutro lugar. Esta utopia, ou experimento mental, por si
só difícil, surpreende e choca o simplório e a criança, familiarizada que está
com a mesma casa desde o nascimento. Não vai muito longe disso imaginar
outrossim instituições políticas ou sociais diversas daquelas a que estou
habituado em meu país, ou mesmo imaginar instituições de “lugarnenhum”. Num nível ainda superior, pode-se imaginar condições de vida
inéditas, por exemplo, um planeta habitado em seu interior como a lua de
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H. G. Wells. Para um sedentário, imaginar a vida de populações nômades,
sem jamais ter ouvido falar de nômades, ou o inverso, seria uma elevada
performance intelectual. 123

Não é abusivo supor que Pedrosa tenha se interessado por essa analogia entre o
modo utópico e o projeto arquitetônico, não mais do que supor que investisse o plano
urbanístico das virtualidades de utopia dotada das técnicas competentes. Essa analogia
poderia ser desenvolvida e oferecer alguns insights, quem sabe, sobre como os arquitetos
modernos analisam os problemas e propõem soluções que assegurem o necessário e
ultrapassem a ortodoxia dos costumes em tudo o que seja contingente. É nesse espaço do
que poderia ser de outro modo que a técnica e a racionalidade vão penetrando na práxis
cotidiana, ou que novas experiências estéticas possam ser introduzidas. Numa sociedade
sem a autoridade da norma estilística e dos costumes, o arquiteto é mesmo constrangido
pela evolução da técnica rumo a uma eficiência sempre maior, a propor novas formas e
novos modos de usar os edifícios e os equipamentos, os quais vão encontrar uma recepção
mais ou menos compreensiva.
Desnecessário dizer que esse é o espaço dos maiores riscos assumidos pelos
arquitetos, cujas propostas podem resvalar pelo dogmático e intolerante, como nas
observações de T. Adorno124 sobre o funcionalismo. Sobre o páthos de racionalização do
arquiteto moderno, valeria o mesmo que sobre o modo utópico, “todo desvio é uma
invenção e também uma crítica da estupidez da ortodoxia”125. Sobretudo, assim se afirmaria
a posição do arquiteto em criar valores estéticos e práticos, ou seja, agir de acordo com o
modo utópico na esfera dos valores, e não poderíamos saber se isto obteria a aprovação do
conservador Ruyer com seu ceticismo para com agir sobre a práxis vital.
Mas Ruyer sugeria possibilidades de emprego do modo utópico em investigar ou criar
no plano dos valores, isto é, criar no plano metafísico, como o célebre experimento de
pensamento do eterno retorno: “O eterno retorno é um tipo de utopia existencial, um
exercício mental e uma aposta espiritual em pôr Dasein como um absoluto sem recair em
Deus.”126 No plano tradicional das construções propriamente utópicas, criar uma sociedade
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imaginária requereria, então, criá-la tanto na sua imanência, ou seja, suas classes sociais,
leis, formas urbanísticas, como na transcendência, isto é, sua metafísica, pelo que a criação
utópica assumiria um caráter necessariamente totalizante e, às vezes, totalitário. Assim,
Ruyer expandia a compreensão do modo utópico em direção a compreender o conceito de
utopia:
Passa-se do procedimento ou do exercício utópico à utopia propriamente
dita quando o exercício sobre realidades alternativas possíveis cria todo um
mundo. A utopia deve pelo menos criar um mundo em miniatura, mas que
seja completo. As ilhas desempenham um papel nas utopias porque são
como que mundos fechados, como planetas mesmo.”127

Assim, desde os planos de Hipódamo de Mileto a influenciar a cidade ideal de Platão
nas Leis, a completude não se tratava apenas de prover cenários à narrativa utópica, mas de
um componente essencial da insularidade completa, necessária à utopia. Analogamente, a
exegese de Brasília por Pedrosa não seria a apresentação discursiva dos valores ou da
transcendência da decisão de construí-la e do plano de Lúcio Costa? Ainda outra sugestão de
Ruyer poderia ter levado Pedrosa a propor o plano urbanístico como obra de arte. Ruyer,
não só atribui à utopia um certo valor artístico, como também “algo de jogo, que é o que lhe
confere a marca de certa finesse de espírito. Nem os utopistas mais fanáticos se abstiveram
de jogar, o que é uma nota boa a seu favor.”128 Se a paixão e a fé se tornassem demasiado
vivas, não haveria exercício utópico, mas simplesmente aspirações utópicas. Os planos
urbanísticos, por outro lado, seriam parte do jogo utópico, como que tabuleiros que dão
concretude espacial às regras desse jogo.
A ligação da utopia, mais com a imaginação teórica do que com a criação poética,
contudo, exigiria do utopista crer no seu jogo e dispor-se a jogá-lo honestamente e a não
interferir com suas regras no decurso dele ogo, pois, do contrário, a utopia resvalaria para a
pura fantasia. Mas, em Ruyer, o caráter totalizante da utopia aproxima-a mais e mais do
jogo. É o que se dá em toda atividade em que o indivíduo a nada se submete que não esteja
contido no próprio trabalho, a nada que seja exterior ou heterônomo. Ser um jogo e ser
sério não se excluem, afinal. Mas o que faria com que a utopia não pareça algo assim tão
sério, como a gestão dos bens individuais ou sociais?
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Ruyer sugeria, então, que nos parece sério tudo o que sirva a um propósito exterior
ao objeto ou à ação ou, ainda, como nas Cartas sobre a Educação Estética da Humanidade,
tudo o que toca ao destino dos homens, tudo que decide sobre a vida e a morte, sobre o
bem e o mal, sobre a felicidade ou a infelicidade humana. Se seriedade apenas no tocante à
observância das regras do jogo não nos convence, atividades comprometidas com a divisão
do trabalho o fazem. O trabalho do cientista parece-nos sério em virtude da divisão do
trabalho científico, o que inclui a organização de laboratórios, institutos de pesquisa e, é
claro, os capitais investidos. Com uma ponta de ironia, Ruyer comentava como a filosofia
parecia ser muito séria, desde que se tornara um trabalho em equipe, como na Idade Média
ou nas universidades alemãs. O mesmo se daria com formas menos individualistas de arte
como a arquitetura.
Ora, o plano urbanístico, não exibiria essa qualidade de jogo, ou seja, operativamente
como jogo, mas muito sério na aparência ou na inserção num sistema imenso de divisão do
trabalho e de volume de capitais? Isto poderia ser compreendido de várias formas, por
exemplo, como tendo o plano uma dimensão a serviço de finalidades exteriores e outra que
tivesse seus próprios materiais como fonte de sua regra, do mesmo modo que a obra
arquitetônica em Adorno. Como poderia ter pensado Pedrosa em face da proposição de
Ruyer? Sua fórmula da síntese ou integração das artes era todo-inclusiva, absorveria tudo
por carecer de certas diferenciações de conceito ou, antes, por julgá-las superadas e
anacrônicas. Sobretudo, é curioso como Pedrosa, à procura de alternativas à política
revolucionária tradicional, elipticamente, aproximava o arquiteto urbanista moderno de uma
composição dos perfis traçados por Russel, isto é, ao prazer de construir segundo um plano
e ao desejo impessoal, e ao caráter de jogo do plano, por Ruyer. Assim, o arquiteto
urbanista, ou sua atividade, poderia corresponder ao caráter cheio de nuances que a “ação
finalista” adquiriu com esses pensadores que desempenham papel tão central nos escritos
pedrosianos.

4.06 – DOMINAÇÃO DA NATUREZA?

Para compreender o que diziam Ruyer e Russel, a quem Pedrosa subscrevia a
despeito de inversões de valor, devemos contrapor-lhes uma concepção diversa. Hannah
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Arendt chamou atenção para um ponto que, bem pensado, desestabiliza toda a crítica da
tradição utópica por Ruyer. Trata-se da diferença entre archein e prattein129 no idioma
grego, no qual foram criados os conceitos fundamentais daquela tradição. Archein
significava agir, mas, sobretudo, enquanto dar início a um curso ou processo de ação, ou
seja, agir de modo a envolver a pluralidade dos caracteres humanos na Pólis de modo a que
outros não somente dessem assentimento, mas que se comprometessem, o que consistiria,
afinal, um processo de ação a prolongar-se no tempo e a dar forma à história. Agir, nesse
sentido determinado, implicava interromper processos reiterativos de ação e dar início a
novos; segundo a concepção existencial da autora, agir se daria na abertura que suspende
entre o ser e o mundo. Prattein, por outro lado, significava, antes, agir de modo a dar
continuidade a um processo em curso, algo mais próximo à atividade produtiva em que o
artesão contemplava um modelo e o reproduzia. Essa diferença constituiria uma diferença
de conceito entre o agir e o fabricar.
A autora fazia do agir e do fabricar duas possibilidades existenciais humanas
fundamentais, tipificadas pela ação política de homens livres e pelo homo faber,
respectivamente. Fabricar é a atividade humana que se dá com o fim expresso de um
produto para o uso, um produto dotado de certa permanência. O universo utensiliar, afinal,
a obra do homo faber, conferiria estabilidade ao mundo, ou seja, que houvesse para o
homem um passado, um futuro e um presente, sem o que jamais haveria história, nem
memória, nem acúmulo de experiências e cultura de qualquer tipo. Que um dia fosse, pelo
contrário, sempre igual ao anterior, seria a temporalidade existencial do animal laborans, ou
seja, aquela dimensão do homem, cuja atividade se esgota na reprodução animal da vida; da
mão para a boca, por assim dizer, de que nada de permanente resultaria. Sendo estas
diferenciações de ordem categorial, elas se põem de modo sempre diverso a cada
constelação histórica específica.
Já a ação pressupõe um modo determinado de reprodução da vida, bem como um
universo utensiliar a retirar o mundo humano da voragem incessante do devir natural. Agir,
propriamente, supõe que haja homens que se retiraram tanto do labor da vida quanto do
comércio artesanal, através da dominação de classes e da escravidão, ou seja, homens livres,
que se congregaram numa comunidade política. Essa comunidade de homens livres seria a
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condição para fazer o extraordinário, sem o que só haveria reiteração. Mas era também a
condição para que a ação, prolongando-se pela reiteração, pudesse adquirir aquele
automatismo, de outro modoque não aquele característico dos processos naturais. A
reiteração, por outro lado, dependeria de que a abertura do ser ao mundo, na qual se deu a
ruptura com a mesmice, pudesse ser coisificada em obras através das quais ganharia uma
memória permanente que a disponibilizasse para ser revivida a cada recomeço em sua
propagação, o que foi papel tradicional da literatura histórica e poética e das artes em geral.
A ação, ou a política, como o confirma a etimologia dessa última, é a esfera do lutar
com palavras, do persuadir e do deixar-se persuadir sobre como proceder coletivamente.
Mas, a despeito do élan épico que a cerca, manifestou desde cedo suas deficiências, se
comparada à fabricação. Pela palavra, revela-se o caráter do agente, o que dá margem a
toda a futilidade e, além disso, a pluralidade é fonte tanto de talentos admiráveis quanto dos
mais viciosos caracteres. Sobretudo, a ação só se dá num mundo comum, no qual possa
haver um autêntico “senso comum”, com o ajuste das percepções individuais da realidade.
Que ela dependesse de que atividades não livres lhe provessem a permanência de sua
memória, revela sua inescapável futilidade, esgotando-se no cometimento, sem deixar atrás
de si nada de permanente.separei
O agir nunca contou com a observação dos processos naturais que revelasse os
passos necessários, bem como o momento propício a agir em proveito do homem; não
podendo contar com a relativa regularidade dos processos naturais, deu-se sempre, porque
livre, na contingência da imprevisibilidade da vontade dos homens. Por tudo isso, muito
cedo se manifestoue, na História, a preferência pela fabricação e a tentativa de substituí-la à
ação. Não era outro o sentido que a autora atribuía à tradição utópica desde A República de
Platão.
Segundo este ponto de vista, de que a tradição utópica desejou substituir a ação pela
fabricação, revela-se um deslocamento categorial muito mais profundo do que levaria a crer
o “trompe l’oeil axiológico” de que falava Ruyer, ou seja, que as utopias teriam sido algo
como um artesanato incompetente que se limitasse a contemplar a imagem do modelo
utópico sem dar-se os meios para realizá-lo no real. Tanto Ruyer quanto Russel acreditavam
que a tecnologia e a ciência modernas estivessem a produzir os meios que tornariam
competente a fabricação de sociedades artificiais, ou que as utopias estivessem por tornar-
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se problemas de arquitetura e urbanismo, como queria Pedrosa. Mas de onde viria esse
deslocamento tão radical na modernidade?
No início da modernidade, a física de Galileu e Newton mostrou-se como a
capacidade, sem precedentes na história, de matematizar o devir natural, tanto que,
prospectivamente, todos os processos naturais de transformação se tornaram passíveis de
controle e de condução para fins humanos. Hannah Arendt comentava como a reforma
protestante, as navegações, a expulsão dos servos das glebas, bem como o choque com as
observações de Galileu, haviam despedaçado a certeza do mundo.

Assim, a certeza

processológica, ou seja, de que as coisas ocorreriam segundo leis matemáticas ou, em outras
palavras, segundo o que o próprio homem faz e põe nas coisas, pareceu compensar
largamente a ausência de um mundo comum. Os sucessos da física e a Revolução Industrial
pareciam ter elevado a fabricação ao primeiro plano entre as atividades humanas, pelo que,
desde Hobbes, pelo menos, o pensamento moderno teria adquirido caráter pragmático, de
formulação de princípios de ação.
Mesmo no plano mais alto da especulação – a vita contemplativa – a história deixou
de ser literatura e tornou-se uma ciência, a contemplar o prospecto de vir a dominar o
sentido da história, o qual se desenrolava, ou agia, pelas costas dos homens, segundo uma
racionalidade própria; com Marx, o sentido da história passou a ser formulado
teleologicamente e tornou-se finalidade da ação política. A revelação do sujeito na ação,
bem como a inerente incerteza e futilidade da ação, foi rebaixada ao espetáculo das
finalidades individuais egoístas, contra o qual se erguia uma forma ou outra de racionalidade
da época moderna.
Mesmo numa época posterior, em meados do século XX, o que levava Ruyer e Russel,
a despeito de todas as reservas, a atribuir à fabricação poder tomar as rédeas da História,
não era outra coisa senão o próprio prospecto científico e, é claro, a ausência conceitual da
distinção entre archein e prattein. Observadores anteriores, como Marx e William Morris, já
haviam compreendido as possibilidades da ciência moderna e da indústria como forças
produtivas sem paralelo enquanto a promessa de que a fabricação, finalmente, se tornaria
competente à escala histórica e capaz, ao final, de extirpar o pulso da necessidade natural.
Compreende-se, portanto, como Pedrosa, crítico que era do subdesenvolvimento, mas ainda
subscritor do mito fundador e de nosso milenarismo, pudesse mais uma vez apostar na
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“dominação da natureza” e repreender a descrença dos europeus. Afinal, de seu ponto de
vista, não estaria a ganhar atualidade, com a “Utopia Brasília”130, o que em 1933, no texto
sobre Käthe Kollwitz, chamava de formação necessária de uma concepção moderna unitária
de sociedade e de natureza? Não seria esse um dos traços permanentes de seu pensamento,
talvez o mais importante deles?
Hannah Arendt chamava atenção para que, na tradição helênica, a necessidade
natural jamais tenha sido pensada como dominável; a possibilidade do mundo humano, ou a
“boa vida”, dependia de que alguns, pelo menos, pudessem abandonar a reprodução
material e dedicar-se às “coisas belas”, aquelas atividades cultivadas por si mesmas e não
como meios de vida ou ganho. A célebre passagem, em A República X, em que Platão
recomendava a expulsão dos artistas fazedores de imagens da Pólis, o filósofo não o fazia
por considerar as imagens como multiplicadoras da necessidade para além da medida justa?
O conceito de “vontade” de Schopenhauer, o qual pode ser interpretado como um
entendimento moderno da infinitude da necessidade, não se punha, subjetivamente, como
desejo que mal satisfeito já acossava novamente? Quem pensa seriamente na dominação
da natureza exige a imediata satisfação da necessidade para todos, mas como esta é infinita,
termina por contentar-se com “a menor dor para o maior número”.

4.07 – O DILEMA DA CIDADE COMO INTEGRAÇÃO ENTRE ARTE E TÉCNICA

Em “ A espera da hora plástica”131, Pedrosa defende a integração das artes como
aplicação à meta ou finalidade coletiva que é a reconstrução do mundo

através da

construção e reconstrução regional e urbana prática, o que implicaria a integração das artes
às demais atividades da práxis humana, em face do que, ao crítico de arte caberia “(...)
destacar desse conjunto caótico, em suas contradições, o papel da estética em face do papel
da ciência.”132. Lembremo-nos de que, em outra ocasião, Pedrosa concebia a obra de arte
130
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coletiva como a “cidade ideal moderna” ou como a região, como forma vernácula complexa,
que incluiria as obras de engenharia, de infraestrutura e da indústria, as quaise deveriam,
assim, ser consideradas também obras de arte.
De algum modo essa relação com a ciência e, por extensão, com a tecnologia pareceulhe necessitar de ulterior desenvolvimento e, para tanto, alertava “não desprezemos esta
palavra, estética”. Para desenvolver a questão evocava “uma voz trágica em sua grandeza,
que em seu tempo colocou o problema de nossos dias de maneira profética, mas de
maneira patética também e a meu ver verídica. Refiro-me ao Nietzsche do Nascimento da
filosofia”133. Segundo nosso crítico, o problema que o filósofo levantara era o da “luta do
saber contra o saber”, o dilema espiritual do futuro ou como dominar o instinto do
conhecimento, seja em proveito de uma religião, seja de uma civilização estética. O filósofo,
explicava Pedrosa, era do segundo partido, sentindo “que o terreno retirado à metafísica é
um terreno trágico, mas não se pode satisfazer no torvelinho multicolor da ciência, trabalho
para edificar uma nova vida. Restituir à arte seus direitos e, assim, tomava partido, quer
dizer: contra uma religião, uma metafísica, uma crença, a favor de uma civilização
estética”134. O ponto de vista do filósofo, que era a utilidade do conhecimento para a vida,
Pedrosa o reportava como “o conhecimento a serviço da vida melhor”135, uma diferença
que poderia passar despercebida mas que revela uma profunda diferença de concepções. Já
estava marcado em amarelo
A Filosofia na Época Trágica dos Gregos é um ensaio de muito livre interpretação dos
filósofos ditos pré-socráticos, e é duvidoso o quanto contribui para a história da filosofia. O
problema do saber científico é mesmo posto do ponto de vista da ciência moderna e não da
ciência contemplativa dos antigos que não podia e não pretendia montar cadeias
explicativas causais ilimitadas como é a pretensão da ciência moderna. O conhecimento dos
antigos tinha consigo um limite, limite do humano, limite de cada forma do conhecimento e
um limite da ação humana que correspondia a uma natureza eterna. A técnica antiga não
traduzia o devir em cadeias causais que lhes permitissem dominar processos de
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transformação; antes, cuidava de observar o processo natural à espreita do momento
propício a sua intervenção.
A ciência como impulso contínuo ao conhecimento é a moderna. Sobre ela ou contra
ela “a cabeça filosófica típica”, essa criação dos gregos, saboreava o saber e distinguia com
gosto apurado o que fosse digno de ser conhecido do que não fosse. Essa seleção mantinhase em toda a necessidade, ainda que o filósofo não pudesse ver como poderia cumprir esse
papel na modernidade, pelo que o confiava à arte. Contra a compulsão a conhecer, opunha
que “o espírito é arbitrário [e que] essa vontade absolutamente livre, entretanto, só pode
ser pensada como sem finalidade, mais ou menos ao modo do jogo da criança ou do
impulso lúdico [de jogo] do artista”136. Eis que à ciência moderna opõe-se a fórmula do juízo
estético, não menos moderna por sinal, “a forma da finalidade sem fim definido”.
Nessa obra de 1873, um ano após o “Nascimento da Tragédia” e um ano antes das
“Considerações Extemporâneas”, o que se punha em questão era a utilidade da ciência para
a vida. Mas como compreendia o que fosse vida? Ora, como “vontade de potência”, algo que
se mostra num aforismo da coletânea Vontade de Potência137, o de que qualquer forma de
vida que queira ou deseje tão somente o necessário à sua conservação, seja como indivíduo,
seja como espécie, perece. Conserva-se e perdura aquela que quiser mais que apenas
conservar-se. Vontade de potência não é querer isso ou aquilo, nem querer o poder como se
costuma erroneamente compreender. Ela é, como interpretou Heideeger, “vontade de
vontade”138, vontade de querer, ou seja, uma motivação que sempre se repõe e não
encontra acabamento. A vontade de potência humana manifesta-se e se divide nas formas
mais variadas, como o impulso a conhecer, ou ciência, como filosofia, como arte, como
impulso a adquirir meios de vida, e outras mais.
O filósofo tratava naquele ensaio do conflito entre as formas da vontade de potência,
e toda sua diatribe com o cristianismo se tratava de como a vontade de potência pode
assumir formas que se voltam contra si própria. Outro de seus paradoxos é que a vontade de
potência ou vida, quer a intensidade de sua manifestação, pelo que paga com as maiores
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dores os prazeres mais intensos, como os da criação artística139. A vontade de potência, para
exteriorizar-se e para que valha a intensidade, a qual justifica o eterno retorno para si
mesma, aceita perecer.
A ciência moderna pretende criar cadeias explicativas causais em que a cada elo
corresponde uma causa eficiente, um “porque” que o antecede, e uma causa final, ou um
“para quê” que o sucede. Uma cadeia explicativa de antecedentes e consequentes deve ser,
por necessidade, ininterrupta até onde alcance o esforço humano de conhecer, em ambas as
direções, em direção ao antecedente e ao consequente. A cada trecho que se constitui, a
falta de um elo faz malograr uma hipótese ou uma teoria. Cada trecho que se completa
impele a outros, antecedentes e consequentes.

A vontade de potência na forma do

conhecimento científico, sempre carente de preencher e continuar sua cadeia, volta-se
contra a vida à medida que nega energia, recursos e legitimidade a todas as outras formas
da vontade de potência. O arbítrio do espírito, a ausência de finalidade, protegeria a
vontade de potência ao limitar ou impor um limite ao impulso do conhecer. A vontade de
potência, sendo multidirecional, fenece sob orientações exclusivas. Examinemos, então, se a
integração das artes e entre arte e ciência em torno de “finalidades coletivas“ poderia ser,
como esperava Pedrosa, uma “civilização estética” ou o advento da “ hora plástica”.
Se a vontade de potência é múltipla, tão múltipla quanto a constituição da
pluralidade humana, o que poderiam ser as finalidades coletivas de que falava Pedrosa?
Finalidades indicam direções da vida ou de vontade de potência. Seria, nesse sentido, a
felicidade de todos uma finalidade coletiva? Finalidade são causas de ações determinadas,
portanto, a felicidade de todos seria antes uma pluralidade de finalidades e não uma
finalidade para a ação conjunta coletiva, pelo menos não exclusivamente. A felicidade de
todos pode ser um ideal ou uma teleologia ideal histórica, mas não uma finalidade da ação
coletiva que é do que se trata aqui.
Finalidades da ação coletiva seriam então aquelas finalidades comuns a todos os homens, a
despeito de sua pluralidade, ou seja, as finalidades de sua condição animal. Se a conservação
e a promoção da condição animal ou biológica do homem assumir a proeminência desejada
por Pedrosa, ela tenderia a tornar-se ininterrupta ou infinita em direção ao futuro, pois a
vontade de potência quer querer, quer mais. Se direções múltiplas forem subordinadas à
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conservação da vida animal do homem, essa direção dominante não encontrará limite, pois
satisfeito um limite haverá sempre outro a satisfazer até que nada mais haja para ser
consumido.
A ciência moderna, no seu afã de conhecer, alimenta sem cessar a tecnologia e a
indústria e, assim, contribui para a finalidade coletiva que é a conservação e a expansão da
condição animal do homem. Ela pode, pois, cuidar muito bem de suas próprias finalidades
sob o domínio da condição animal do homem como finalidade.
Aqui alguns paradoxos inescapáveis já apareceram. É possível pensar a finalidade
coletiva como finita? Ou seja, persegui-la pode conduzir a uma sociedade mais justa ou
igualitária na qual cada um a seu modo e no seu alcance particular pudesse perseguir as
outras finalidades? Talvez a finitude no interior da condição animal só possa ser considerada
negativamente, ou seja, de felicidade para todos teríamos que nos contentar com a “menor
dor para o maior numero”, ou seja, com a máxima do utilitarismo de Jeremy Bentham140.
Note-se que a menor infelicidade para o maior número põe fora de questão a felicidade, ou
seja, a intensidade das paixões.
Assim, a vida animal do homem, promovida a finalidade que contém todas as
finalidades, volta-se contra a vida, contra a vontade de potência. Este, nos parece, é o
equívoco ou a contradição da integração ou síntese das artes. Para a utilidade ou para o bem
da vida é preciso que permaneçam atividades sem fim definido, como o jogo da criança ou o
trabalho do artista. Não entendi bem a marca. Não sei se é promovida a uma finalidade ou
se está apenas explicando que foi promovida.
Se a integração se dá como finalidade expressa de realizar o télos imanente do mundo
moderno, ou seja, a dominação da natureza até a constituição de um composto homemnatureza, ela acaba por voltar-se contra si mesma, pois dominar a natureza é um processo
infinito ou até a completa exaustão. Se as finalidades coletivas forem, ao contrário,
compreendidas como uma sociedade mais justa, menos desigual, capaz de ser politicamente
livre, elas devem tornar-se, antes, um valor aberto a outros valores a serem promovidos,
uma condição para a validade dos fins e não mais uma finalidade expressa. O fato de que às
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múltiplas finalidades destinem-se, como medida de uma política “racional”, montantes
diferenciados de recursos, não garante que se dissolva o seu possível conflito.
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5.01 PEDROSA E A ARQUITETURA

Crítico influente, intelectual respeitado, engajado politicamente, inclusive na política cultural
e das artes, com juízos muito peculiares quanto ao destino da arte moderna e do país1 no quadro do
subdesenvolvimento, da modernização e da autonomia nacionais2, Pedrosa entrou em cena no

debate sobre a Arquitetura Moderna Brasileira, no início dos anos de 1950 com os textos
“Espaço e Arquitetura”3, de 1952, e “A Arquitetura Moderna no Brasil”, de 19534. É possível
pelo menos levantar algumas hipóteses plausíveis sobre as circunstâncias em que Pedrosa se
encontrava ao escrever sobre a AMB e Brasília. Como crítico de arte, presidente da
Associação Internacional de Críticos de Arte, já em fins dos anos de 1940, Pedrosa deveria
ser muito solicitado a falar sobre a AMB e a explicá-la para o público internacional, para o
qual o desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil, que o mundo primeiro conheceu
com Brazil Builds, já era motivo de surpresa e desconcerto e, às vezes, de reprovação pura e
simples.
Surpreendia o desenvolvimento e a aceitação que a arquitetura moderna
conquistava no Brasil, um país, afinal, na retaguarda da modernidade e do desenvolvimento
em todos os sentidos; aceitação muito mais difícil de ser obtida nos países desenvolvidos,
onde a arquitetura moderna se fez contra muita resistência. Desconcerto, porque no Brasil a
arquitetura moderna se associava a finalidades diversas da racionalização socioespacial que
era seu objetivo expresso, pelo menos o que predominava no segundo pós-guerra. O
interesse do público internacional pela AMB desde Brazil Builds foi tal, que publicações
como L’Architecture D’Aujourd’hui abriram espaço de mostra e manifestação para Niemeyer
já em 19475, ou para Pedrosa, em 19536.
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Seu juízo sobre a AMB como um todo, expresso já no texto-conferência de 1953, era
de que esta expressava a luta por autonomia nacional, anseio manifesto da Revolução de
1930, de que Lúcio Costa seria legítimo representante. Mas a AMB se desviara de seus
propósitos sociais modernizadores, em virtude de estrangulamentos do desenvolvimento,
motivo pelo qual teria caído sob a influência da especulação imobiliária e da ambição de
alguns governantes e seu gosto duvidoso por representação arquitetônica. Tratava-se de um
chamado por uma correção de rota, ou, melhor dizendo, de que Niemeyer e seu papel
singular na AMB e para o imaginário nacional, fizesse uma correção de rota.
O mal-estar de Pedrosa com Niemeyer tocava nas conexões entre arte e política,
arquitetura e Estado, sob o ponto de vista de seu projeto de síntese das artes como
emancipação nacional. Talvez Niemeyer representasse, por outro lado, uma criatividade
exemplar do ponto de vista da forma primeira e da teoria pedrosiana da arte moderna. Mais
adiante termos oportunidade de mostrar o quanto Niemeyer compartilhava alguns traços
fundamentais com Calder, tal como este aparece nos escritos do Pedrosa: seu modo sem
cerimônia de apropriar-se de tudo o que lhe oferecesse oportunidades criativas, como a
gramática e os métodos de Le Corbusier, as tipologias de cascas de concreto desenvolvidas
para programas industriais, as quais introduziu em programas de caráter bem diverso, bem
como as formas livres ameboides de Miró e Arp. Mas sobre isso, Pedrosa manteve silêncio,
bem como sobre como Niemeyer sabia pôr suas soluções a dialogar com certos aspectos da
paisagem e do entorno, algo tão caro a Pedrosa e sua teoria da forma primeira fisionômica.
Não obstante, Pedrosa manteve distância.
Brasília, a “finalidade coletiva” e necessidade real, como no projeto original da
Gesamtkunstwerk de Wagner, veio a ser o fato político que deslocou Niemeyer, Kubitschek e
Pedrosa em direção a um interesse comum por Brasília, ainda que com agendas diversas. Em
Brasília, Niemeyer pôs em ação as diretrizes de uma reorientação de seu trabalho, expressa
no texto de sua célebre “autocrítica”7. Para Pedrosa, como argumentamos no capítulo
anterior, tratava-se de promover o encontro dos mitos que cercavam, na mentalidade das
classes populares, a questão nacional no Brasil com a técnica moderna e com a formaprimeira revelada e disponibilizada pela arte e pela arquitetura modernas e, desse
reencontro com os pressupostos de nossa origem colonial, a prática de fundar povoamentos
em locais ermos, desencadear um rumo, dessa vez, virtuoso, de imposição sobre a natureza
7
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de uma ordem veemente, e que desse início à “solidariedade regional” junto com o
desenvolvimento; essa era, enfim, a agenda pedrosiana de desenvolvimento, expressa em
sua paráfrase de Euclides da Cunha, quanto a sermos “condenados ao moderno”.
Por outro lado, sua subscrição ao projeto de síntese das artes o predispunha a
observar o que acontecia na arquitetura, afinal tão importante e central nas formulações
desse projeto, ainda que com a distância de um crítico que, assim mesmo, atuava nas artes
plásticas. Por tudo isso, a importância que a AMB assumira fazia dela, talvez, um tema
obrigatório para um intelectual como Pedrosa, com todos os seus compromissos políticos e
ideológicos. Se Pedrosa, já em 1953, na palestra de L’Architecture D’Aujourd’hui8, afirmava a
peculiaridade do Brasil e da AMB, algo que alegava escapar à compreensão dos europeus,
por outro lado, sustentava a AMB como uma força de modernização, o que iria encaminhálo a avalizar Lúcio Costa, e propor a correção de rota como um retorno ao modo como
entendia que Costa a houvesse concebido nos anos de 1930. Se nessa operação Niemeyer
lhe colocava dificuldades, por outro lado, seus escritos sobre Burle Marx, sobre os quais nos
deteremos mais adiante, apresentavam o paisagista que soubera unir o impulso
modernizador e nacional às conquistas da arte moderna, ou seja, promover o encontro
transformador da arte mais avançada com o subdesenvolvimento sob a égide da formaprimeira.
Sua contribuição, como crítico de arte, para a compreensão da AMB soube, ainda,
identificar duas tendências diversas na produção de nossos arquitetos até a época de
Brasília. Por um lado, a plástica de Niemeyer desenvolvia a espacialidade, com a forma livre
a fluidificar num todo interior e exterior, forma e espaço. De outro, manifestava-se uma
linearidade de organização e uma intensa pesquisa dos planos plásticos da arquitetura, ou
seja, as superfícies dinâmicas e moduladas no contraste de luz e sombra, bem como de
cheios e vazios, munidos de dispositivos de controle da insolação, os brises e os cobogós.
Não deixava de notar tampouco a cooperação entre as criações de nossa engenharia do
concreto armado e a arquitetura; afinal, essa cooperação parecia-lhe firme indicador da
união entre a forma-primeira e a técnica moderna pelo desenvolvimento nos moldes como
sonhara com Brasília.
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5.02 LUCIO COSTA E A CONSTRUÇÃO DA IDEIA DE AMB
Quando falamos aqui de AMB e a ligamos ao protagonismo compartilhado entre
Lúcio Costa e Niemeyer, não estamos a reivindicar ou a endossar qualquer tipo de
monopólio da excelência das ideias e das realizações, muito menos endossamos qualquer
reivindicação sobre o que seja propriamente brasileiro nessa arquitetura. Referimo-nos tão
somente à arquitetura que se afirmou e deixou-se reconhecer como resultante do vínculo
entre nação mestiça e subdesenvolvida e o desenvolvimento modernizador, tal como
projetada por Lúcio Costa no imaginário sociopolítico da profissão e da crítica, o qual
atribuiu a Niemeyer um papel de centralidade.
Quando Pedrosa iniciou seus escritos e intervenções no campo da arquitetura e do
urbanismo, encontrou a ideia de Arquitetura Brasileira já elaborada por Lúcio Costa e muito
bem estabelecida no imaginário sociopolítico profissional no país. Essa ideia realizara a
união, tão difícil e assediada por dúvidas, entre modernidade e a nação mestiça e
subdesenvolvida. Essa união, que nos convenceu de que o Brasil teria lugar na


As dúvidas provinham da feição que o nacionalismo e as ciências sociais adquiriram no séc. XIX. Marilena
Chauí, em estudo sobre nossos mitos da nacionalidade (Brasil - mito fundador e sociedade autoritária)
apresenta um inventário historiográfico sobre a questão. Segundo este inventário, o historiador Eric
Hobsbawm caracterizou e periodizou os desenvolvimentos das ideologias da nacionalidade em conexão com os
movimentos e revoluções pela construção de Estados nacionais modernos em todo o mundo. Este autor
apontou que a partir de 1880, mais ou menos, a questão nacional caiu sob a esfera do “caráter nacional”, com
definições dos vícios e virtudes de uma nação vinculados à ideia de raça, aliás, categoria central das ciências
sociais oitocentistas. A este respeito, vimos no cap.III deste trabalho, a elaboração por Richard Wagner do
caráter nacional alemão e o funesto surgimento do antissemitismo naquele país, representação do suposto
inimigo da nacionalidade. Hobsbawm vincula esta ideologia do “caráter nacional” às circunstâncias que
conduziram à I Guerra Mundial, mas que teria se tornado crescentemente desacreditada após aquele conflito,
com exceção do nazifascismo com que foi potencializada.
No Brasil, só houve desenvolvimento independente das ciências sociais a partir da década de 1930 com
Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado, e já fora dos marcos do caráter nacional. Antes disso,
vivíamos sob o influxo das doutrinas oitocentistas europeias para as quais negros, índios e os mestiços de todas
as tonalidades eram considerados raças inferiores, os mestiços mais que todos. O impulso modernizador que
proclamou a república tornou a questão talvez ainda mais angustiante sobre que futuro o Brasil poderia ter na
modernidade. Euclides da Cunha, em face da Campanha de Canudos, tinha que haver-se não apenas com a
inferioridade de índios e negros, como também dos mestiços de muitos matizes que identificava pelo país. Os
mestiços predominavam, eram propriamente o núcleo da nacionalidade e, no entanto, eram “etnologicamente
indefinidos”, sem constância de vícios e de virtudes. Marilena Chauí, aponta autores da virada dos séculos XIX
ao XX que operavam com a noção de caráter nacional, como Silvio Romero (1851,1914) e Afonso Celso (1860,
1938), esse último, aliás, autor do célebre Porque Me Ufano do Meu País, de 1900. Estes e outros autores
montavam caracterologias raciais e oscilavam entre um otimismo franco, fundado em velhos mitos medievais
aqui trazidos pela colonização, e um pessimismo racista tendente a explicar nossas mazelas por nossas “raças
inferiores”, pelas quais estaríamos condenados a um atraso sem remissão. Euclides da Cunha, por outro lado,
concebia uma imposição forçada da modernização pois não teríamos tempo, sob o capitalismo moderno, de
operar a sedimentação e a estabilização étnica, processo pelo qual se formaram os povos a partir de muitas e
sucessivas fusões de povos diversos ao longo de séculos e milênios. Ver:
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modernidade, estava longe, contudo, de ser isenta de aspectos problemáticos. Antes de
abordar os seus problemas é preciso apontar-lhe os aspectos principais.
Lúcio Costa deu seus primeiros passos na profissão e na atividade doutrinária em
meio ao movimento neocolonial, o qual estudava a tradição construtiva luso-brasileira
segundo os métodos e as prioridades do revivalismo e do ecletismo em geral, ou seja,
enquanto um estilo a ser revivido para a modernidade. Aleijadinho, o “Divino Leproso”, era
idolatrado pelos adeptos do neocolonial como a figura arquetípica do talento nacional, ou
seja, um gênio mulato em luta constante com uma doença desfiguradora e paralisante. Ao
divergir do movimento tradicionalista em 192810, ainda não de todo convencido da validade
da arquitetura moderna europeia, condenou o ecletismo e o historicismo, e caracterizou a
obra arquitetônica do Aleijadinho como não representativa da objetividade e das linhas
calmas que perfaziam o autêntico caráter da tradição construtiva luso-brasileira,
deslocando-o para a uma condição de exceção não representativa do espírito de nossa
arquitetura.
Costa afirmou, em Razões da Nova Arquitetura11 de 1936, que os ‘princípios’ da
tradição construtiva vernacular luso-brasileira, de objetividade e de linhas e formas
construtivas, gosto pelo predomínio da horizontalidade e critério de adequação ao clima e
aos recursos locais, arquitetura “nada pernóstica”, aliás, seriam mesmo aqueles “princípios
atemporais da boa arquitetura”, ou seja, construir com eficiência e elegância, os quais
seriam, portanto, aqueles mesmos formulados pela arquitetura moderna, pelo que essa
última encontraria aqui um terreno privilegiado para seu desenvolvimento. Bem entendido,
afirmava que a modernização não só era possível no Brasil dos mestiços, como era um de
seus pressupostos históricos de fundação. A tradição construtiva vernacular luso-brasileira
era posta como tributária da tradição mediterrânea, motivo pelo qual a versão da
arquitetura moderna que seria de acordo com nossa índole seria a de Le Corbusier e não a
centro-europeia.
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Por esse tipo de argumento, o painel das raças era traçado12, na referencia a CasaGrande & Senzala, de Gilberto Freyre, de modo que nossa arquitetura expressasse antes a
atitude utilitária e prática do português, do que a imaginação e a intenção plástica do
africano, manifestada pelo ‘divino leproso’ em particular; talvez, nesse ponto aparecesse
ainda o mito que cercou o mulato no período colonial. Assim, Costa tendia a pensar que o
Brasil fosse algo semelhante a Portugal e a outros países do sul da Europa, enquanto
Euclides da Cunha, ao reconhecer-nos etnologicamente indefinidos, estaria a perceber que o
Brasil é algo diverso daqueles países e ainda não compreendido.
A afirmação para o imaginário nacional de que o Brasil era moderno desde a
fundação, algo que Pedrosa viria a retomar e a reforçar com outra ordem de argumentos,
procurava convencer-nos de nossa pertença originária à modernidade contra todos os
preconceitos e todas as dúvidas. Costa fez este enraizamento histórico retrospectivo da
arquitetura moderna no Brasil numa cruzada pela ‘terrível dieta funcional’13 nos anos muito
difíceis entre 1930 até 1936, ou seja, marcados pela Revolução de 1930, por sua gestão à
frente da Escola Nacional de Belas-Artes e pela penúria de trabalho após a dissolução da
sociedade com Gregori Warchavchik. Em 1936, o cenário mudaria sensivelmente para Costa.
O regime da Revolução de 1930 abrir-lhe-ia uma oportunidade histórica definitiva para sua
cruzada pela arquitetura moderna no Brasil com o célebre episódio do projeto do edifício
para o recém-criado Ministério da Educação e Saúde, com a consultoria de Le Corbusier.
O episódio do MES apresenta um aspecto do maior interesse para nossa
argumentação. A obra foi possível pela intervenção do ministro Gustavo Capanema e de
Vargas que, através de decreto presidencial, se sobrepôs à lei vigente (art 5°, Lei 125, de 3 de
dezembro de 1935) que estabelecia a obrigatoriedade de concurso público para obras
públicas; nesse caso, o concurso já tinha acontecido e sido vencido por Arquimedes
Memória, tornando possível, assim, a contratação da equipe de Costa e do consultor Le
Corbusier. Desse modo, o regime da Revolução de 30 tanto empreendia a modernização do
Estado e do país quanto reproduzia o vezo patrimonialista da vontade do detentor do poder
acima da lei. Os jovens arquitetos e seu ímpeto revolucionário valiam-se, inclusive, desses
12
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atavios políticos e da proximidade ao poder em prol da modernização da arquitetura, a qual
adquiria nítido caráter nacionalista.
Repare-se, contudo, que esse acesso dos arquitetos modernistas ao poder de dar
forma à realidade no plano do imaginário político nacional aconteceu ao mesmo tempo em
que a legislação do regime de 1930, através do Decreto Federal n°23.469 de 11 de dezembro
de 1933, manteve a profissão subordinada aos interesses da engenharia com a criação do
sistema CREA/CONFEA. No plano da formação universitária, a arquitetura continuou como
especialidade nos cursos de engenharia e, no plano regulatório da atividade profissional, foi
agrupada pelo Decreto no mesmo órgão que as engenharias as quais, sendo muito melhor
implantadas na sociedade, detiveram ampla maioria no CREA/CONFEA de modo que, mesmo
sem qualquer restrição formal, os arquitetos nunca tiveram força para fazer valer a
plenitude de seus interesses. Além disso, as normas legais subordinadas ao Decreto
n°23.469/33 definiram a posição da arquitetura e da engenharia através de listas de
competências, com superposições e conflitos, em vez de configurar um conceito da profissão
liberal do arquiteto14 e seus respectivos direitos e deveres.
Por conta de ter determinado o que fosse o caráter da tradição construtiva lusobrasileira, de ter determinado sua objetividade e sua preferência por linhas calmas e por
soluções anônimas, “nada pernósticas”, além de sua tendência a, progressivamente, ir
substituindo os “cheios pelos vazios15, sem dúvida aparentemente muito moderna, e por
seus estudos que faziam dele um grande perito na tradição, Costa dedicou-se à fundação e à
direção do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SPHAN, desde 1936 (hoje
IPHAN), e assim fez do estudo e da preservação dos monumentos dessa tradição o programa
de trabalho da disciplina da história da arquitetura brasileira por várias décadas, bem como
fundou nossas modernas práticas de preservação do patrimônio, sempre com nítido viés
para o imaginário nacionalista comprometido com a modernização.
A criação da AMB por Lúcio Costa foi extremamente bem sucedida em tornar
plausível e necessária ao imaginário político e à autoestima da profissão, a ideia de que o
povo brasileiro, mestiço e secularmente à margem do poder e da riqueza, era viável para a
14
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modernidade. Tratava-se de desfazer-se dos preconceitos naturalistas de que o povo-nação
era constitutivamente avesso às condições da modernidade, visão pessimista que permeava
a literatura de interpretação do Brasil nas primeiras décadas do século XX. A ação de Costa
tem sido objeto de muitos estudos. Em nossa dissertação de mestrado, tivemos a
oportunidade de reconstituir16 sua sequência de passos, dentre os quais a promoção da
carreira de Oscar Niemeyer iria adquirir feição definidora da concepção de AMB.
O sucesso e o impacto da obra do MES, cuja construção seria concluída em 1945 sob
a direção de Costa, seria seguido do desenho que imprimiu à sua carreira e à de Niemeyer.
Costa notabilizou-se, além da liderança doutrinária, pela construção do SPHAN e por
projetos eventuais e de menor visibilidade, a despeito de sua indiscutível qualidade. Mas,
num ato admirável de altruísmo, impulsionou a carreira de Niemeyer, estabelecendo-lhe os
acessos aos círculos do poder no Estado Novo, os quais lhe permitiram a construção de
obras tão marcantes e visíveis quanto o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York e o
conjunto de Pampulha.
Costa modelou a figura pública de Oscar Niemeyer e o papel diferenciado que passou
a desempenhar, desde Pampulha, na construção do ideário da Arquitetura Moderna
Brasileira. Em Depoimento17, texto de 1948, Costa não deixava dúvida quanto à significação
singular de Niemeyer e de Pampulha sem os quais “(...) a arquitetura brasileira
contemporânea, sem embargo de sua feição diferenciada, não teria ultrapassado o padrão
da estrangeira, nem despertado tão unânime louvor (...)”. O perfil de Niemeyer, numa
inversão de juízos anteriores, era caracterizado como o “(...) nosso próprio gênio nacional
que se expressou através da personalidade eleita desse artista, da mesma forma como já se
expressara no séc. XVIII, em circunstâncias, aliás, muito semelhantes, através da
personalidade de Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho”. Niemeyer, arquiteto cujo
individualismo deveria ser considerado "produtivo e fecundo, pois representa um salto à
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frente e revela o que a arquitetura pode significar para a sociedade do futuro"18 seria, entre
tantos técnicos aplicados, um verdadeiro artista, que ...
(...) contribui para a causa do povo, para a causa da cultura. Porque,
embora atualmente os interesses da "intelligentsia" e do povo pareçam não
coincidir, dia virá em que, em virtude da inclusão das massas populares no
processo natural de seleção [dos talentos], o surgimento de valores
individuais legítimos inevitavelmente ocorrerá. Teremos então, finalmente,
após um período crepuscular estéril [aquele em que viviam Costa e
Niemeyer], uma renascença cultural de fundo social sem precedente na
história da civilização.19

As reversões de juízo iam além de recuperar a figura do Aleijadinho para a AMB;
tratava-se de encontrar um lugar para a figura do artista individual que fora proscrita em
193420, com a afirmação da validade exclusiva da organicidade social contra o
individualismo, tal como o fizeram nos tempos formadores da arquitetura moderna, entre
outros, William Morris e Adolf Loos. Mas, nesse lugar, só cabia um arquiteto, Oscar
Niemeyer, e com uma significação precisa, a de uma obra de grande visibilidade e projeção,
cuja decidida intenção plástica assumia um valor antecipatório de um futuro desabrochar do
que jazia dormente na sociedade de seu tempo, ou seja, o potencial para a expressão
artística das massas populares. No futuro que se antecipava, como numa profecia, dar-se-ia,
como já havia idealizado o mesmo William Morris, “uma renascença cultural de fundo social
sem precedente na história da civilização”. Por esse movimento de Costa, a obra de
Niemeyer veio a tornar-se uma instituição maior que as instituições civis da profissão, pois
ele aparecia como o autêntico artista pelo qual se expressava a "própria personalidade
nacional (...) preservando-se assim o que há de imponderável, mas genuíno e irredutível na
índole diferenciada de um povo"21.
Para que possamos avaliar o que Pedrosa destacou e o que acrescentou a essa ideia
de AMB elaborada com muito sucesso por Costa, ainda alguns elementos devem ser
relembrados. A despeito de que somente com Costa a arquitetura moderna tenha passado
ativamente a configurar a apreensão da realidade no Brasil, a prática daquela o precedeu,
18
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como ocorreu em São Paulo, por exemplo, e expandiu-se nas décadas de 1930 e 40 fora de
seu círculo imediato, inclusive por ex-alunos da ENBA, como Luiz Nunes e Burle Marx no
Recife, ou por iniciativa de profissionais espalhados por vários Estados.
A ação de política cultural modernizadora incluiu eventos internacionais, inclusive no
período de preparação e no decorrer da II Guerra Mundial, quando os EUA fizeram política
cultural pan-americanista em vista da constituição do bloco dos Aliados. A exposição e o
livro-catálogo Brazil Builds22, organizados pelo arquiteto americano Philip Goodwin, em
1943, já dava conta de um volume de obras e de uma abrangência territorial de praticantes
que viria, rapidamente, a constituir uma comunidade de pesquisas arquitetônicas de início a
meados dos anos de 1940, a qual foi convergindo a posteriori para a ideia da AMB e para
certa comunidade e recorrência de temas, procedimentos e técnicas23.
Um ponto alto desse movimento, cuja autoestima encontrava apoio nas formulações
de Lúcio Costa e na projeção de Niemeyer, foi a fundação do Instituto de Arquitetos do Brasil
como entidade nacional organizada em seções estaduais, a qual se deu no I Congresso
Nacional de Arquitetos, realizado em São Paulo, de 26 a 30 de janeiro de 194524. Esse
Congresso, que teve Vilanova Artigas, militante do PCB, como um dos principais
organizadores, veiculou o clima político pelo fim da ditadura do Estado Novo e constituiu
uma plataforma de objetivos da atuação profissional, em pé até os dias de hoje.
Resumidamente, o Congresso aprovou as bandeiras de empenho pela industrialização, de
reivindicação de programas para a casa popular e pela adoção de políticas de planejamento
urbano contra a construção caótica de nossas cidades pela especulação imobiliária. A
condição do Brasil de país subdesenvolvido, ou emergente, como se diz nos dias de hoje,
mantém essa plataforma válida e em aberto até hoje e, possivelmente, por muito tempo no
futuro, pois os inegáveis avanços são ultrapassados, continuamente, por novos problemas.
Seja como for, o fortalecimento da agenda nacional-desenvolvimentista no pós-Segunda
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Guerra teria enorme impacto na auto-imagem dos arquitetos filiados à AMB e em sua
legitimação como vanguarda do Estado.

5.03 PEDROSA E A COMPREENSÃO DA AMB

Em “A Arquitetura Moderna no Brasil”25, conferência pronunciada em Paris, em
1953, Pedrosa tratava das raízes e das circunstâncias do surto da Arquitetura Moderna
Brasileira, que parecia, aos observadores europeus, fenômeno “súbito” e “espontâneo”.
Localizava o surgimento do nosso modernismo literário e nas artes em geral no que Mário
de Andrade caracterizara como o “redescobrimento do Brasil”26 a partir da geração de 1922,
sob a influência do modernismo europeu que se abrira ao primitivismo dos povos africanos e
de outros continentes para combater a “cultura” com as forças do “Instinto”. Esse
modernismo se fizera sentir no campo da arquitetura, segundo Pedrosa, a partir de 1927, à
medida que “Flávio de Carvalho e Warchavchik puderam ser considerados como pioneiros,
representando os dois termos da antítese”, o instinto e a cultura respectivamente.
Mas, em seguida, afirmava que primitivismo e nacionalismo político, opções
frequentes nas várias artes, não teriam lugar na arquitetura para a qual a realidade
geográfica e física do território, seu clima, seus recursos, as técnicas adequadas às suas
condições, se impunha como “alguma coisa absoluta e primordial”, e endossava Lúcio Costa
que afirmara a propósito dos arquitetos modernistas de sua geração, a de 1936, que “eles se
tornaram modernos sem se aperceber disso, preocupados unicamente em estabelecer de
novo a conciliação da arte com a técnica e de tornar acessíveis à maioria dos homens os
benefícios agora possíveis da industrialização”.27
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após a crítica feita pelas vanguardas históricas ao irracionalismo que se manifestava nas
reivindicações de “cultura”30?
Em 1953, Pedrosa escrevia, geneticamente, sobre a AMB, quando a ideia do plano e
da racionalização do mundo se haviam tornado o consenso do meio profissional dos
arquitetos, mas já haviam perdido o élan de vanguarda da racionalização, nos países centrais
ou desenvolvidos para a gestão macroeconômica de Keynes31, lá onde, supostamente, se
davam as experiências fundamentais. A reconstrução da Europa, no segundo pós-guerra era,
sob o aspecto das expectativas da racionalização, algo um tanto frustrante, pelo menos para
os arquitetos.
Mas nosso crítico não deixava de registrar algo dos deslocamentos em curso, pois,
como Pedrosa frisava em várias ocasiões, a “terrível dieta funcional” terminara e a época da
arquitetura obra de arte estava por começar, “Eis porque soou a hora da crítica artística –
ativa, atuante, cotidiana, tal como é exercida quanto às outras artes”32. Esse entusiasmo de
Pedrosa talvez seja mais compreensível em face da publicação e do impacto do manifesto
“Nove Pontos sobre Monumentalidade”33 em 1943, assinado por Siegfried Giedion, Fernand
Léger e José Luis Sert, e que veio a ser expandido por Giedion com a publicação, em 1944, do
estudo “A Necessidade de uma nova Monumentalidade”34.
O manifesto avaliava findo o período em que os arquitetos modernos se haviam
limitado aos programas e problemas de caráter mais estritamente funcional (fim da “terrível
dieta funcionalista”?) e que a reconstrução que se seguiria à II Guerra Mundial, que
demandaria grandes esquemas urbanísticos e de construção em massa, tornaria sensível a
eterna demanda por monumentalidade, a qual era pensada nos termos do projeto da
“síntese ou integração das artes”. Esse manifesto advertia, contudo, que tal demanda traria
consigo perigos que precisariam ser tratados: poder--se-ia recair na prática acadêmica pela
qual, aliás, governos democráticos, autoritários, bem como totalitários, demonstravam
30
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preferência. Além disso, a falta de treino e de experiência em cooperação entre arquitetos,
pintores e escultores modernos ameaçaria a qualidade dos resultados, mesmo que eles
viessem a conquistar oportunidades. A “síntese das artes” era a prescrição curativa, ou seja,
que arquitetos, pintores e escultores voltassem a colaborar no sentido de explorar as novas
escalas da visualidade, os novos materiais e as novas técnicas de comunicação visual, de
modo a dar solução a novos problemas de comunicação e de propaganda.
O texto solo de Giedion, desenvolveu os argumentos apresentados nos “Nove Pontos
sobre Monumentalidade”, dentre o que podemos destacar alguns aspectos conceitualmente
mais básicos e que encontram correspondência ou oposição em Pedrosa e no seu modo de
compreender a “síntese das artes”. Em primeiro lugar, Giedion afirmava a autonomia da
obra arquitetônica, além das finalidades exteriores a que serve a obra, em sua dimensão de
monumentalidade, ao avesso, porém, da compreensão vulgar dessa qualidade expressiva
como imponência e inflação de escala. Essa autonomia, contudo, não significava ausência de
razão de ser ou de papel no intercurso humano, papel que era compreendido na chave de
sua teoria das formas espaciais35.
Esse último conceito, de nítida inspiração em Schmarsow e em Semper, ganhou, com
Giedion, um aporte da filosofia das formas simbólicas de Ernest Cassirer, e foi flexionada,
historicamente, em três grandes formas espaciais desde o neolítico. Giedion orientava sua
atividade de historiador e de ativista nos CIAM segundo a meta de que a arquitetura
moderna, formando-se a partir das experiências das construções industriais, da engenharia,
dos novos programas de projeto desde o séc. XIX e das experiências das artes plásticas,
viesse a realizar a terceira idade da forma espacial. Nesta última, o espaço adquiriria
continuidade exterior-interior e os volumes se aproximariam da escultura à visão do
exterior.
Giedion considerava que, à medida que as artes e a arquitetura modernas
constituíssem uma “nova tradição”, a adstrição da monumentalidade ao culto historicista
denunciado por Riegl36 seria superado. A dimensão da obra arquitetônica que transcende as
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finalidades exteriores tornar-se-ia a nova monumentalidade, em que as formas da
arquitetura e da arte corresponderiam a símbolos que falassem à vida espiritual do homem
moderno, no seio de suas atividades e práticas cotidianas. Sua esperança de que no II pósguerra os centros comunitários e os festivais populares a tomar conta dos espaços urbanos
se dessem com os meios da comunicação e da arquitetura modernas, ecoava, ainda, a
imagem dos festivais dramáticos gregos evocados por Wagner e Semper. Em seu
pensamento, a necessidade do símbolo artístico desempenhava um papel análogo ao que a
forma-primeira-fisionômica desempenhava em Pedrosa, ou seja, uma “necessidade vital”.
Além disso, como observou Anthony Vidler38, no campo dos estudos arquitetônicos,
nos anos de 1940 e 50, vinha surgindo toda uma nova linhagem de autores de historiografia
e de crítica, que ganhou força desde o segundo pós-guerra, através da qual, de modo direto
ou oblíquo, a questão estética e cultural veio a ser posta, como Emil Kaufman, Colin Rowe,
Bruno Zevi, Vincent Scully e outros ainda.
Por outro lado, vimos como Pedrosa conduziu a autonomia à integração das artes em
face de uma aspiração à síntese dos contrários e da necessidade de “reconstrução do
mundo” sob o fio condutor das “tarefas coletivas”. Em “À espera da hora plástica”39, Pedrosa
afirmava a teleologia imanente do programa e dos condicionantes, ou seja, as necessidades
coletivas, como se o mundo estivesse perto de cumprir um certo número de metas a partir
das quais uma transformação radical teria lugar. Pedrosa afirmava a autonomia em suposta
síntese com a heteronomia que acompanhava o télos da racionalização, cujo outro nome
eram as necessidades coletivas. Mas, teria bastado o lema da integração para que os
conflitos se resolvessem?
Que Pedrosa sustentasse a utopia da racionalização, com roupagem ideológica
diversa, quando essa já perdera o élan nos países centrais, poderia ser interpretado como
atraso ou defasagem histórica entre centro e periferia. Por outro lado, sua intervenção
exibia todos os traços do que Raimundo Faoro40 caracterizou como surtos de modernização
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conduzidos por estamentos, o que costuma ser evocado com tonalidades críticas e
negativas. Por que “requentar” a racionalização no plano das esperanças escatológicas ao
mesmo tempo que a vinculava à autonomia? Pensamos que a “esperança” com que apoiou
o plano piloto de Lúcio Costa caracterize uma ação de modernização cultural num quadro
em que o mundo da política e o grau de modernização do país eram francamente
desanimadores.
Projetar Brasília, para o imaginário, como experimento da “cidade ideal moderna” e
nossos arquitetos e planejadores como o tipo certo de homens para desencadear um
processo revolucionário pelos meios da arquitetura e da técnica, por mais que nos pareça
desproporcionado, talvez tenha sido uma cartada de impulsionar o mundo da cultura além
das possibilidades da sociedade, com o fim, quem sabe, de impulsionar processos de
modernização social, econômica e política. Nesse sentido, - parece-nos - é que sua atividade
deva ser avaliada.41 Assim, torna-se inteligível a sustentação das esperanças progressistas
no Brasil dos anos 50, por meio de esperanças escatológicas já um tanto envelhecidas no
centro e, sem dúvida, desproporcionais às possibilidades do momento.
Naturalmente, uma ação dessa natureza também deve ter tido seu custo. Mas,
concentremo-nos agora em verificar como essa ação da crítica narrava a história da AMB de
Lúcio Costa e como se concluiu como indicação de um desenvolvimento possível da AMB em
vista das esperanças escatológicas que cultivou. O grupo de arquitetos reunidos por Lúcio
Costa por ocasião do projeto do Ministério da Educação em 1936, que se tornaram o núcleo
do que viria a ser a AMB, segundo Pedrosa, expressou os anseios e o impulso da Revolução
de 1930, através de seu comportamento de uma típica vanguarda, ou seja, ação decidida e
inflexível em torno de seus manifestos ou, nesse caso, em torno dos escritos de Le
Corbusier, “O Livro Sagrado da Arquitetura Moderna Brasileira”, expressão que Pedrosa
atribuía a Lúcio Costa42. De fato, nosso eminente crítico, interpretava 1930 como autêntica
revolução nacional, do mesmo modo como Euclides da Cunha avaliava a república de 1891,
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revolução construtora de um Estado-nação moderno, pelo menos que esse fosse o seu
impulso.
Quanto ao resultado, seu desenvolvimento mostrava-se demasiado problemático,
tanto que Pedrosa apostava seu prestígio e seu trabalho em Brasília como a mais concreta
“esperança”. O ano de 1930, avaliava, fora algo conturbado e confuso; a crise de 1929
atingira o poder das elites agrário-exportadoras do café, o que abriu a oportunidade da
revolução ao mesmo tempo que propagava caos e irracionalidade na economia. Enquanto o
revolucionário Lúcio Costa tornava-se diretor da Escola Nacional de Belas Artes, a academia
enfim, “queimavam-se, dia e noite, milhares de toneladas de café, para fazer subir seu
preço. (...) o que aparece como o cúmulo do antifuncional e que é, de fato, perfeitamente
irracional”.43
Ao mesmo tempo que se dava o “milagre” do Ministério da Educação, instalava-se a
ditadura do Estado Novo com todas as suas funestas consequências políticas, cujas
perseguições e repressão Pedrosa experimentara em pessoa. A obra do MES. era um
milagre, pois em nenhuma outra parte, até então, se haviam posto em prática as diretivas de
Le Corbusier na construção de um arranha céu, e porque fora uma “realização coletiva”,
imagem inconteste da concepção do “estilo”, da sua unanimidade e autoridade no campo da
sociabilidade, como poderíamos dizer ao modo de Ruskin e Morris, por exemplo. Mas as
contradições, os caminhos e os descaminhos da Revolução de 30, manifestaram-se também
no desenvolvimento da AMB:
(...) no mesmo momento realizava-se o conjunto da Pampulha, verdadeiro
Oásis, fruto das condições políticas excepcionais da época, quando um
grupo de governantes com plenos poderes, pelo desejo prestígio???,
decidiram, como os príncipes absolutistas dos séculos XVII e XVIII, construir
esse capricho magnífico. (...) hoje estamos, porém, no domínio do
ecletismo, do caos, dos caprichos da meia cultura. Compare-se Ouro Preto
com Pampulha. Uma é um oásis, isto é, um capricho. O outro é um todo
orgânico, vivo.44
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A ditadura do Estado Novo, “nos anos febris que precederam a última guerra” havia
sido capaz de atrair os jovens arquitetos “cujas ideias e concepções eram, entretanto, de
inspiração completamente oposta”, ideias a que não renunciaram, e “utilizaram-se do poder
de ação dos ditadores para pôr em prática suas ideias.” Mas a contradição entre “os ideais
democráticos e sociais implícitos na nova arquitetura, entre seus princípios racionais e
funcionalistas e as preocupações de autopropaganda, de exibição de força, o gosto do
suntuoso e da riqueza para impressionar os responsáveis pela ditadura”45 permaneceu, não
sem fazer com que se mostrassem, em Pampulha, “certos aspectos de gratuidade
experimental.”
Enquanto a possibilidade de “uma arquitetura de orientação realmente social, feita
segundo o espírito de seus criadores para colocar ao serviço do homem os benefícios da
produção em massa” aguardava ainda oportunidade de desencadear-se plenamente, como
em Pedregulho de Afonso Reidy, Pedrosa assinalava outro aspecto contraditório da AMB.
Esse aspecto era o de que a arquitetura da vanguarda estética e política, que conquistara
fama mundial e dera imenso impulso à nossa precária autoestima nacional, convivia com um
status institucional inadequado, “(...) até nossos dias, o arquiteto no Brasil não era senão um
engenheiro (...) com frequência empregado de engenheiros (...)”, o que tinha consequências
para a concepção do projeto, e esse era o ponto crítico de Pedrosa para com tal estado
precário da institucionalização da divisão do trabalho.
Bem pensada, a ideia da “integração” expressa uma recusa em admitir que uma obra
interessante e criativa do ponto de vista da estética, pudesse não sê-lo do ponto de vista da
moral societária e da política, nem tão eficiente do ponto de vista da técnica. Somente a
teleologia do desenvolvimento sustentava a esperança e a exigência do contrário. A
integração pressupunha, como acabamos de ver, a divisão de trabalho entre arquitetura e
engenharia. Como a divisão do trabalho e a coordenação adequada das profissões não
acontecia na prática de nosso desanimador cenário nacional, Pedrosa apostava na teleologia
imanente da “produção em massa” no plano da constituição do imaginário e da promoção
da autoestima e da independência dos arquitetos, finalidades progressistas, enfim.
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Pedrosa narrava, também, o desenvolvimento da AMB por influência do mercado, ou
seja, prosperidade econômica devida à II Guerra e à inflação, e o crescimento desordenado
das cidades sob o impulso da especulação imobiliária. Os anos após a guerra e no início dos
50, contudo, haviam revertido aquelas expectativas. Nesse quadro, reafirmava as principais
resoluções do I Congresso Nacional de Arquitetos, o mesmo que fundara os IABs em 1945:
racionalização da produção industrial, planejamento urbano e habitação popular, em suma
“organização racional de toda a sociedade”.
Em suma, o arquiteto e a técnica, figuras tradicionais do que Hannah Arendt chamava
de homo faber, o construtor das coisas que perfazem o mundo e que permitem que se dê
todo o escopo da Vita Activa e da Vida Contemplativa, já estavam, pela via da racionalização,
totalmente reconfigurados ao modo do animal laborans, cujo predomínio absoluto sobre
toda a atividade humana na modernidade foi interpretado, nos diz a autora, como
expectativas escatológicas da sociedade do trabalho. [inserir uma nota, resumindo o item
especifico que suprimimos no cap. 3] A defesa da “integração”, não obstante as
particularidades que lhe imprimiu, localizava Pedrosa e a AMB nesse universo de realidades
e de representações um tanto desproporcionais.

5.04 A PROMOÇÃO DE NIEMEYER

A ação de Lúcio Costa ao criar a ideia de uma arquitetura brasileira que unia, para o
imaginário, o povo mestiço, suspeito de inepto para a modernidade, e a modernização
nacional foi um passo decisivo de política no campo cultural, com impacto potencial, assim
se esperava, na infraestrutura. Os princípios da arquitetura moderna, dizia Costa, eram os
mesmos da tradição construtiva luso-brasileira, por isso, seríamos modernos na origem. Essa
construção se dava em meio a uma tradição já existente, então, de intérpretes do Brasil em
face da modernidade; o painel das raças traçado por Costa provinha do discurso do “caráter
nacional”, mas de um modo que, tal como a Revolução de 1930, já se punha numa
perspectiva de independência nacional do mesmo modo como se daria nos anos de 1950,
quando se configuraria a “identidade nacional.” A correção de rota desejada por Pedrosa
expressava uma compreensão disso, mas não, é claro, com nossa vantagem retrospectiva.
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Coerentemente com os “princípios atemporais da boa arquitetura”46, a tarefa do
arquiteto seria construir com “elegância e eficiência” e nada mais; esse era o momento da
“terrível dieta funcional” de que falava Pedrosa47. Mas, Lúcio Costa, a despeito do páthos de
alguns de seus escritos48, promoveu Niemeyer desde o concurso e o projeto para o pavilhão
do Brasil na feira de Nova York de 1938, de um modo que demonstrava ter uma concepção
mais ampla da arquitetura, e parece que o desempenho do jovem Niemeyer surgiu-lhe como
uma oportunidade em face da consolidação da arquitetura moderna brasileira para o
imaginário da modernização. Identificar e promover um artista de valor e compreender sua
obra é fazer um juízo estético, ato com pretensão à validade universal, ou seja, só tem
significado em vista de uma esfera pública cultural.
Mas o escopo de sua ação era político e seus agenciamentos para que Niemeyer
tivesse acesso aos círculos do poder político, deixam pouca margem à dúvida. Sua ação
mirava vários alvos; tinha caráter de universalismo da cultura e da arte, mas visava também
impulsionar uma profissão moderna e indispensável à modernização. Por outro lado,
agarrava a oportunidade de permitir que essa mesma profissão desenvolvesse seu aspecto
figurativo-monumental, como a projetar a modernização no imaginário das amplas massas
e, assim, contribuir para a vitória política da modernização nacional, o que foi bem
compreendido e compartilhado por setores da elite política no Estado Novo.
A universalidade da arte apela de modo mediado pelo mundo da cultura, à
universalidade do humano, ao livre desenvolvimento de todos, à inclusão irrestrita ao
mundo humano, algo que não encontrava no mundo real brasileiro senão o seu inverso, a
exclusão generalizada. Mas esse apelo, por si só meramente ideal, terminaria em profunda
frustração e ausência de esperança, não fosse a articulação de um projeto político, para o
qual vinha a calhar a ideia de um gênio nacional. Esse último seria capaz de unir o alto saber
e o sentimento do povo, cujas potencialidades dormitavam e cujo despertar para a
efetividade se oferecia, em vislumbre, na obra de seus mais dotados filhos, Aleijadinho e
Niemeyer, cada um em seu tempo. A construção da figura, ou do mito do Aleijadinho seguiu
o mesmo script, por exemplo, que a construção da figura de Johan S. Bach por Richard
46
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Wagner, como já tivemos oportunidade de observar49, ou seja, o script do “caráter
nacional”, em voga nos nacionalismos populistas, com frequência autoritários ou totalitários,
dos anos de entre guerras. Guardadas as devidas proporções, a promoção de Niemeyer por
Costa é totalmente análoga ao apoio de Pedrosa à carreira de Portinari, o qual também já
tivemos a oportunidade de examinar50.
Diante dos desenvolvimentos nos anos da guerra, Pedrosa reorientou sua posição
para com Portinari, o que se pressente, também, em suas críticas a Niemeyer. Mas o
arquiteto tinha virtudes de que carecia o pintor, motivo pelo qual sua importância para a
cultura e para a profissão não passou por nenhum redimensionamento assemelhado, nem
mesmo com Pedrosa. Mas o que dizer de uma figura construída segundo o “caráter
nacional” em seu deslocamento para a “identidade nacional” dos anos do nacionaldesenvolvimentismo? Talvez, a figura de Niemeyer encarnasse um traço do imaginário e da
ideologia da nação brasileira que esteve presente nos vários momentos da construção
ideológica da nacionalidade, a cada momento histórico com roupagem diversa, até, pelo
menos, os anos de 1970. Trata-se do “mito fundador”, a que temos nos referido desde o
exame dos escritos pedrosianos sobre Brasília.
A obra de Niemeyer foi, assim, construída como um monumento prospectivo, que
evoca uma potencialidade ou um futuro possível, em vez de rememorar o passado. Evoca
um futuro possível com uma feição determinada e afim com projetos políticos. Não era,
contudo, uma obra meramente propagandística, pois exibia uma decidida intensão plástica e
inventividade técnica, uma obra que se punha como autônoma. Essa obra tinha um valor
histórico como que já dado, ainda que com ambiguidades: a filiação à estética de Le
Corbusier, a associação a projetos e carreiras políticas que deram o tom do nacionaldesenvolvimentismo, o uso do concreto armado, a “forma livre”, uso de cálculo estrutural
avançado e execução convencional com emprego de mão de obra intensiva, e outras mais.
Seu valor estético, contudo, se insinua e se imobiliza na medida em que permanece
fiador do monumento prospectivo, permanece congelado à medida que só é convocado
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para reiterar o valor do monumento, ou seja, uma promessa de integração afetiva das
massas. Várias décadas mais tarde, passados o populismo e o nacional-desenvolvimentismo,
o valor de monumento prospectivo tornou-se já também rememorativo, porém
estranhamente, esse deslocamento também repele o acesso ao valor artístico, o qual é valor
de atualidade, que dá acesso a possibilidades alternativas àquelas consagradas pelo
monumento.
Para compreender esse processo, delineemos, primeiramente, um breve perfil da
carreira de Oscar Niemayer, que vai do patronato oficial até ter ele próprio se tornado um
monumento vivo. O début como membro da equipe de Lúcio Costa no projeto do célebre
prédio do M.E.S., em que primeiro teve oportunidade de mostrar seu extraordinário talento
e obter o reconhecimento de seu mentor, já se deu nos termos da aliança, celebrada por
Costa, entre a arquitetura moderna brasileira nascente e as elites políticas
desenvolvimentistas do Estado novo. A contratação de Costa e sua equipe, bem como do
consultor Le Corbusier, fez-se possível, como dissemos, por um decreto de Getúlio Vargas,
solicitado por Capanema. Ninguém duvida, desde há muito, do acerto dessa decisão, mas o
episódio ilustra bem o descompasso entre a legalidade definida e a ação modernizadora das
elites políticas e profissionais.
A partir daí, seguiram-se a creche "Obra do Berço" (parte de um programa oficial de
serviços sociais), o segundo lugar no concurso para o projeto do pavilhão brasileiro na
Exposição Internacional de New York de 1939, após o que Costa, o primeiro colocado, o
convida para colaborar no projeto definitivo, que resultou na consagração de nosso
modernismo. Em 1940, Costa, que contava entre seus méritos uma reputação de perito na
arquitetura brasileira do período colonial, é convidado por Benedito Valadares, então
governador de Minas Gerais, para projetar o Grande Hotel de Ouro Preto (figs. 68-70), no
ambiente tão especial daquela cidade. Mais uma vez declina, em favor do talento de
Niemeyer, uma atitude que, para além de generosidade, evidenciava, segundo
comentadores, a precedência, para ele, de uma causa pública, a construção da arquitetura
moderna brasileira. A questão, contudo, que apela a nós, leitores de mais de meio século
depois, é o grau de informalidade institucional, do público gerido como privado em que se
deram tais empreendimentos.
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Seguir-se-á, então, Pampulha e o início da gloriosa parceria com o então Prefeito de Belo
Horizonte, Juscelino Kubitschek. Mais adiante, voltaremos à produtividade especificamente
arquitetônica de Pampulha (fig.67). Por ora basta ressaltar o que a concepção do
empreendimento tinha de amálgama imaginativo, comparada por Pedrosa a caprichos e
loucuras de príncipes, entre empreendimento de relevância pública e a forma de um
loteamento de alto padrão. Ação urbanística prospectiva que ainda não concebe funções
propriamente públicas, como um parque, por exemplo, apresentava-se, no plano simbólico,
como um painel de tipos e camadas sociais: cassino para contemplar a frivolidade dos ricos,
esportes náuticos para deleite dos elegantes, pista de danças a céu aberto para um povo
distintamente musical ainda que de profunda religiosidade, para a qual se provê um
arrojado templo a romper com todo convencionalismo e ligar a fé à prodigalidade da terra e
da gente mestiça. Pampulha é obra de imaginação política que encena uma ficção de nação
integrada, que sonha poder alavancar uma carreira de liderança política concomitantemente
com uma realização de valor autônomo, que ainda não atentava para as duras realidades
com que se defronta o planejamento urbano. Como é possível que tenha sido uma
realização que projetou para o mundo um valor de nacionalidade que emerge e,
simultaneamente, uma realização problemática, senão pelo registro da ausência de
mediações institucionais?
A obra de Oscar Niemeyer tornou-se uma instituição maior que as instituições civis
da profissão, pois ele era o autêntico artista pelo qual se expressa a "própria personalidade
nacional [...] preservando-se, assim, o que há de imponderável, mas genuíno e irredutível na
índole diferenciada de um povo"51. Mais tarde, houve oposição à sua nomeação por
Kubitscheck, como arquiteto responsável por elaborar o plano piloto de Brasília, do que
resultou o concurso que veio a ser vencido por Lúcio Costa. A nomeação para projetar os
edifícios da nova capital, a despeito de algum mal--estar, conseguiu passar por unânime.
As lembranças de Niemeyer do período de construção de Brasília dão uma ideia do
grau de fraternidade e proximidade que uniu o Presidente e seu arquiteto preferido. Das
páginas de "Meu Sósia e Eu"52, no entanto, não se depreende, nem há qualquer
manifestação pública que vá nessa direção, qualquer traço de astúcia arrivista, típica de
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quem privatiza o espaço público. Em vez disso, vemos um profissional de primeiro plano que
pode narrar, sem constrangimento, ter trabalhado de modo febril em Brasília, quase que
como voluntário, por um salário de funcionário público, e que se sentiu à vontade para
contratar para a equipe amigos necessitados e um jogador de futebol para cuidar do
entretenimento e da boa forma da equipe no isolamento do Planalto Central.
A institucionalização de Niemeyer, quase que como sinônimo de arquitetura
brasileira, foi percebida como um problema em diferentes registros. Os festejos do IV
Centenário e a construção do Parque do Ibirapuera em 1954, secundados pelo IV Congresso
Brasileiro de Arquitetos que atraiu celebridades internacionais 53, foram a ocasião para que
os ilustres visitantes conhecessem em primeira mão e se pronunciassem acerca da
arquitetura brasileira à luz de sua obra. Do lado do funcionalismo e do concretismo, a
recepção de Niemeyer variou entre o ceticismo de Gropius e a franca hostilidade de Max Bill.
Se bem compreendemos o que dizia Gropius na ocasião54, este reclamava que uma boa
arquitetura deveria estabelecer vínculos modelares com a produção ordinária da construção
de nossas cidades, bem como com a capacidade da indústria brasileira. Com efeito, o baixo
nível da construção ordinária foi muito notado pela crítica estrangeira que visitou o Brasil em
1954, por ocasião da inauguração do Parque do Ibirapuera, nos festejos do IV Centenário da
cidade de São Paulo. Niemeyer atribuiu o descompasso notado a "uma espécie de moléstia
de crescimento, que devemos olhar sem surpresa, compreensivamente, procurando por
meio de uma pertinaz campanha didática, combater e eliminar".55 Para nós, leitores de cinco
décadas mais tarde, essa “moléstia de crescimento” denuncia algo muito mais profundo,
constitutivo e persistente.
Ernesto Rogers procurava ser equilibrado, evocando as diferenças de sensibilidade
entre europeus e brasileiros. Mesmo no casario colonial, em que distinguia na herança
portuguesa elementos provenientes das duas margens do Mediterrâneo, sentia a
incongruência entre as culturas introvertidas dessas origens e a extroversão dos brasileiros,
das mulheres do Rio de Janeiro, sensuais, perfumadas e abundantemente adornadas, como

53

Anais do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos
GROPIUS, W. O arquiteto e a sociedade industrial. Comunicação ao IV Congresso Brasileiro de Arquitetos.
Anais p. 25-32.
55
NIEMEYER, O. Problemas atuais da arquitetura brasileira. In: Módulo, n°3, 1955, Rio de Janeiro, p.21.
54

358
a própria floresta brasileira. Contudo, sobre Niemeyer, não deixava de notar sua
licenciosidade para com a prudência construtiva:
Não posso omitir-me quanto aos muitos e frequentemente imperdoáveis
erros desse artista caprichoso, nem posso dizer que simpatizo com sua
tendência a preferir soluções de brilho e fantasia, desenvolvidas a partir de
esboços virtuosísticos, a seguras soluções técnicas para problemas
arquitetônicos, inclusive problemas sociais, quase completamente ausentes
de seu trabalho: minhas objeções não são tanto sobre o caprichoso dos
temas, mas contra a impossibilidade de que se adéquem a qualquer
sistema orgânico.[...] Mas, se ponderarmos tanto o formalismo de seus
esforços pior sucedidos quanto eventuais impercepções nossas de seus
melhores resultados, deveremos, então, aceitar a validade de sua poética
pessoal, sempre que provenha de uma inspiração genuína e que mais se
aproxime da unidade de uma obra orgânica.56

Lancemos um olhar por sobre a obra desse arquiteto que precedera sua famosa
“autocrítica”, uma reorientação que viria a patentear-se a partir do projeto do Museu de
Arte Moderna de Caracas de 1954, com a qual incorporava e respondia às críticas.

5.05 UM EMBATE COM A OBRA DO ARQUITETO
Quem já se tiver posto a ler os textos que Pedrosa dedicou à obra e à personalidade
de Niemeyer, talvez compartilhe a dificuldade que sentimos. Parece que, a despeito de toda
a clareza e coragem crítica, permanece algo de não dito, talvez presente, mas não articulado.
As críticas de Pedrosa a Niemeyer são mais divulgadas do que os motivos que teria
para elogiá-lo, no que foi, provavelmente, demasiado econômico. Isto nos deixa na
contingência de proceder por adotar uma hipótese e testá-la a seguir. Eram dois os alvos de
sua crítica: em primeiro lugar, o uso das formas e dos métodos de planejamento da
arquitetura moderna a serviço de uma narrativa e de uma monumentalização do poder
político, o que Pedrosa57 compreendia que correspondesse, nas condições da modernidade,
a uma necessidade dos governos e políticos totalitários e ditatoriais. Nossos ditadores do
regime do Estado Novo, parte deles pelo menos, haviam escolhido a arquitetura moderna de
Niemeyer para este fim. Isto deveria provocar contrariedade em Pedrosa, talvez mais do que
56
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o regime mesmo do Estado Novo, pois contrariava as expectativas de transformação
civilizatória que depositara na arte abstrata. Em todo caso, desde seu texto sobre Käthe
Kollwitz58, excluía a narrativa e a representação em arte moderna, pois estas recairiam
fatalmente nos velhos esquemas da arte que outrora glorificara os homens do poder.
Esse passo de Niemeyer motivou Pedrosa a que representasse a AMB como tendo
tomado um “desvio” de sua missão histórica, ou seja, um argumento fundado na teleologia
civilizatória das formas artísticas. O tipo de monumentalidade que concebia era de formas
abstratas e ligadas à consecução de finalidades coletivas, algo que deixou claro em seus
comentários ao concurso ao Plano Piloto de Brasília59. O outro aspecto, talvez não menos
incômodo, manifestou-o por ocasião da célebre autocrítica de Niemeyer, a saber, sua
displicência e descuido do profissionalismo. Esse aspecto que Pedrosa manifestava é mais
obscuro, mas não menos inquietante, em face do quanto teria a elogiar em Niemeyer.
O que Pedrosa teria, afinal, a elogiar em Niemeyer? Podemos argumentar
demonstrativamente que Niemeyer cumprira um percurso criativo até certo ponto análogo
ao de Calder. Por um lado, imprimiu uma torção à gramática e às formas do Purismo
lecorbusieriano análoga ao que Calder fizera com o repertório de formas puras do
neoplasticismo de Mondrian. [o paralelo é seu ou de pedrosa? Deixar claro] Por outro,
operou deslocamentos das técnicas construtivas que a engenharia moderna havia até então
circunscrito a fins industriais e introduziu-os em programas arquitetônicos os mais variados,
ao modo do automatismo e da disponibilidade radical que Pedrosa elogiava em Calder.
Pedrosa destacava60 que Calder abordava os gadgets americanos sem cerimônia, sem
desprezo hierárquico e a acrescentar-lhes a dimensão decorativa (ou talvez figurativa) que
não tinham. Essa disponibilidade, Niemeyer a levou ao adotar, além de tipologias estruturais
modernas, esquemas formais de arquiteturas do passado, sem com isso voltar ao ecletismo
ou ao historicismo.
Vejamos como essa analogia se mostra em suas obras.
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A primeira obra pública solo de Niemeyer foi a creche "Obra do Berço" (parte de um
programa de serviços sociais do governo Vargas), projetada logo após a colaboração com
Costa e equipe no projeto do MES, não deixa dúvida sobre sua apreensão das formas e
soluções de Le Corbusier, talvez ainda não completamente dominadas. Em seguida, obteve o
segundo lugar no concurso para o projeto do pavilhão brasileiro na Exposição Internacional
de New York de 1939, após o que, Costa – que obtivera a primeira colocação – o convidou
para colaborar no projeto definitivo. Essa obra de grande visibilidade, já mostra como os
brasileiros imprimem uma distensão do repertório lecorbusieriano pela qual a construção
deixa de ser um jogo de alterações e de notações do espaço cuja estrutura era, afinal, o
ângulo reto. É como se o espaço ideal fosse substituído por um éter elástico e sujeito às
vicissitudes da matéria e da matéria viva. Anunciava-se, nessa obra, a concepção de espaço
que Niemeyer iria desenvolver nos anos seguintes.
Em 1940, projeta o Grande Hotel de Ouro Preto, (figs. 68 -70) muito criticado61 por
ter imposto constrangimentos à funcionalidade. Mas é difícil não admitir o quanto foi bem
sucedido em unir a gramática lecorbusieriana e as imagens do casario de Ouro Preto, afinal,
talvez o monumento mais completo da tradição construtiva luso-brasileira. Seguir-se-á
Pampulha e o início da gloriosa parceria com o então Prefeito de Belo Horizonte, Juscelino
Kubitchek. Em nossa dissertação de mestrado62, apontamos as circunstâncias em que se deu
esse empreendimento, comparada por Pedrosa a caprichos e loucuras de príncipes, entre
empreendimento de relevância pública e a forma de um apêndice, talvez, de um loteamento
de alto padrão, com base em ingenuidades de planejamento, projetando para o mundo um
valor de nacionalidade. Tais vicissitudes dão-nos um vislumbre dessas circunstâncias tão
complicadas.
A marquise da Casa de Baile em Pampulha (figs. 71,72) de 1942, nada mais é que uma
laje sobre pilotis, um dos cinco pontos de LC, posta a serviço de uma finalidade expressiva
bem diversa da concepção de espaço do arquiteto suíço. A laje--marquise acomoda-se sobre
61
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Figura 67 – Oscar Niemeyer. Croquis de Pampulha, s/d.
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/383931936953106811/

Figura 68

Figura 69

Figura 70

Figura 68 – Oscar Niemeyer, Grande Hotel de Ouro Preto.
Fonte: http://www.panoramio.com/photo/63825030

Figura 69 – Oscar Niemeyer, Grande Hotel de Ouro Preto.

Fonte: https://farm1.staticflickr.com/351/19361334303_109aabb856_b.jpg

Figura 70 – Oscar Niemeyer, Grande Hotel de Ouro Preto.

Fonte: http://www.urm.com.br/blog/oscar-niemeyer-e-sua-arquitetura-hoteleira/
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Figura 71 – Oscar Niemeyer, a marquise da Casa de Baile em Pampulha de 1942.
Fonte: Fotografia do autor.

Figura 72 – Oscar Niemeyer, a marquise da Casa de Baile em Pampulha de 1942.
Fonte: Fotografia do autor.
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a ilhota de modo a configurar no extremo sudoeste um salão de festas em planta circular,
prolongando-se por toda face noroeste, seguindo a beira d’água, como um passeio coberto
sinuoso, suportado por colunas deslocadas para lá e para cá. É uma construção de pequena
escala, como que uma miniatura arquitetônica como aquelas de que os jardins ingleses do
séc. XVIII se faziam adornar.
A solução é bastante original, ainda que pouco articulada, aliás, na medida de um
programa talvez meramente hipotético. A laje-marquise como que multiplica virtualmente o
plano da água e ressoa o contorno da ilhota em que está implantada, ou seja, a curva de
nível que a água desenha, bem como dirige o olhar contemplativo para as margens sinuosas
do lago artificial, suas saliências e reentrâncias; as comparações de Le Corbusier entre
arquitetura e navios encontraram aqui uma realização convincente. Em outras palavras, o
espaço arquitetônico que se depreende já não é a matriz de todas as formas puras, nem
mesmo reivindica anterioridade a todos os fenômenos da espacialidade, antes a experiência
sensória do sítio é que é anterior e original, como o são os corpos dançantes, cujos pulsos e
requebros a marquise e as colunas oscilantes para lá e para cá amplificam e projetam.
O modo como essa forma acontece no projeto poderia exemplificar muito bem o que
Pedrosa chamava de forma primeira, ou seja, uma atividade formal instituinte da realidade
para a consciência, anterior à atividade da razão discursiva. Mas mostra, também, o mesmo
automatismo ou a mesma disponibilidade com que Calder aceitava tudo que a forma
sugerisse sem cerimônias e sem hierarquias de qualquer tipo. A marquise do Ibirapuera
(figs.73,74)responde à mesma concepção de espaço, mas faz--se corresponder a um relevo
mais suave, com curvas de tempo mais lentas e numa escala totalmente diversa. A marquise
da Casa de Baile poderia ser, pela escala e pela precedência cronológica, como que um
ensaio de obras maiores na qual comparece a forma livre ameboide (figs. 75 -79), do tipo
que surgiu com Jean Arp (fig. 80), Miró (fig. 81) e Calder (fig. 82), senão, num registro bem
diverso, com Tarsila do Amaral (fig. 83).
O Cassino de Pampulha (figs. 84-89,) é, de modo mais evidente, uma construção
diretamente ligada à gramática lecorbusieriana, ou seja, um prisma regular sobre pilotis, a
estrutura em malha de colunas regularmente espaçadas e planos recortados de modo que
os dois andares, as rampas e o jogo de opacos e transparentes possam ser como que
virtualidades expressivas do espaço arquitetônico. Não há dúvida de que a velha
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estereometria cedeu o passo e que o repertório lecorbusieriano acrescentou-lhe dinamismo
e continuidade espacial, bem como conferiu aos volumes uma qualidade arquitetônicoescultórica.
A oposição entre as áreas sobre e sob a laje do mezanino, ou piso superior, em forma
de “L”, carece de alguns fechamentos ou particularizações alternantes com o aberto, pelos
quais houvesse variedade no modo como os espaços propõem sua escala e modo de
visibilidade ao exterior próprios e de modo a poderem ser percebidos como volumes no
grande salão que é o hall expandido (figs. 85,86). A percepção desse espaço geral carece de
dramatizar os contrastes; a marquise sobre o acesso anuncia um plano que rompe o pano
envidraçado do hall, mas não o faz, e permanece indiferente ao plano do piso superior
(fig.85). As colunas revestidas em aço inox, bem como o modo de aplicação das pedras de
revestimento, eram detalhes bem modernos para a época, mas estão dispostas segundo
uma malha regular, cujo intervalo é muito menor que o volume todo aberto ao olhar e
também que sua própria altura, pelo que resulta também algo repetitivo e sem contraste. A
impressão que se tem é a de um uso do repertório moderno, ainda não completamente
dominado, mas que deve ter tido um tremendo impacto na época, por sua novidade. [vc
conferiu o livro do danilo matoso?]
Ao modo de um expressionismo funcional, três volumes articulados correspondem a
zonas de uso específicas – o bloco de recepção e jogos, o bloco de serviços de apoio e o
night-club (fig.s 87,89) –, em que o volume desse último, com a planta em forma de pera ou
gota d’água, acrescenta uma volumetria bem diversa e já não de todo tributária do
repertório lecorbusieriano, ainda que evocando alguns esquemas volumétricos do
Centrosoyus, e mesmo sua obra plástica, senão outras arquiteturas modernas, como a de
Aalto? (fig.90). A continuidade espacial, óbvia no bloco hall/jogos, torna-se obscura na
circulação entre os blocos, principalmente a passagem ao bloco de serviços por porta
disfarçada sob espelhos em frente à rampa no hall.
O night-club articula-se muito bem com o jardim a oeste (fig.87), mas não com o
bloco principal. As vistas para o exterior que se têm do mezanino e sob ele, são soberbas,
assim como a implantação toda. O prédio foi implantado na ponta de uma pequena
península que se projeta para dentro do lago, no topo de uma elevação do terreno (fig.89). A
vista que se projeta mais longe e por maior extensão, a oeste, não é necessariamente a mais
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deslumbrante; o peristilo visível a sul (fig.88) é mais imponente, lembrando a situação da
acrópole ateniense com suas linhas verticais e horizontais. A chegada pela península tira
partido do pano envidraçado e das colunas expostas com pé-direito duplo (fig.84).
Na Capela de São Francisco, na Pampulha (figs. 92-94), pela primeira vez num edifício
civil, Niemeyer foi buscar na engenharia a tipologia estrutural da superfície parabólica que,
por trabalhar exclusivamente, ou quase, à compressão, permite que se a execute em
mínimas espessuras de concreto armado. Anteriormente, esse conceito fora empregado
somente em hangares de aviação por Freyssinet (fig.95) e num estande comercial (fig.96) e
pontes em arco-parede por Maillart. Na abóbada de Orly de Freyssinet, a dimensão e a
esbelteza da casca requereu que ela fosse toda dobrada para resistir à flambagem, pelo que
as dobras adquiriram aberturas de iluminação, mas foi empregada lisa no estande comercial.
[fonte?] Difícil imaginar uma casca toda articulada na estética de linhas ágeis e de
simplicidade emblemática de Niemeyer, mas aqui se acomodou muito bem ao esquema da
basílica. É de se notar, que no contexto do Brasil de 1940, tanto a concepção estrutural,
quanto a formalização matemática e a execução eram feitas com métodos improvisados ou
de criação local, com que engenheiros calculistas como Joaquim Cardozo, que aceitou os
desafios postos pelos projetos de Niemeyer e de tantos outros, deram uma feição criativa à
nossa engenharia civil, aliás, exaltada por Pedrosa em outra parte (nota).
Em Pampulha, a casca dissolve, como em Freyssinet e Maillart, a convencional
distinção entre paredes e cobertura, deixa ver forma e espaço como positivo e negativo
exatos, mas sem referência às formas da tradição. As necessidades do programa,
acomodadas em uma sucessão de cascas menores (fig.94), remetem aos acidentes e
caprichos da paisagem, aos morros no horizonte, imagem, aliás, de uma natureza mítica sem
arestas. A torre sineira teve suas dimensões cuidadosamente calculadas, para tomar parte
no jogo plástico. O próprio Cardozo situou a novidade, não apenas ligada à sua espessura
delgada, mas ao sistema de proporções ali adotado, a seu averticalismo: “a marquise, na
entrada, inclina-se sobre a horizontal; o suporte dessa marquise é inclinado sobre a vertical;
a torre sineira é limitada por um feixe de linhas retas aberto para o alto; o eixo da abóbada
de cobertura mergulha para baixo”.64
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Figura 73 – Oscar Niemeyer, a marquise do Ibirapuera. Foto de autor não identificado.
Fonte: http://www.thecoolist.com/brazilian-architect-oscar-niemeyer-turns-102-today/

Figura 74 – Oscar Niemeyer, a marquise do Ibirapuera. Foto Leonardo Finotti.

Fonte: http://www.leonardofinotti.com/projects/marquise-at-ibirapuera-park/image/15512-131015-086d

Figura 75 – Oscar Niemeyer, residência do arquiteto em Canoas. Fotografia frank_van_
leersum 08/05/2010.

Fonte: Fotografia do autor.

Figura 77 – Oscar Niemeyer, Edifício Niemeyer, Pça da Liberdade, Belo Horizonte.

Fonte: Fotografia do autor.

Figura 76 – Oscar Niemeyer, Edifício Niemeyer, Pça da Liberdade, Belo Horizonte.

Figura 77

Figura 76

367

368

Figura 78 – Oscar Niemeyer,
Edifício Niemeyer, Pça da
Liberdade, Belo Horizonte.
Fonte: Fotografia do autor.

Figura 79 – Oscar Niemeyer,
Edifício Niemeyer, plantas
do pilotis e do pavto. tipo
superpostas.

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/
showthread.php?t=1557288

Figura 80 – Jean Arp Arp –
Sapato azul virado para cima
e dois calcanhares sob uma
abóboda negra, c. 1925. Madeira
plicromada, 79.3 x 104.6 x 5 cm.
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Figura 81 – Miró Miró – Sem título, óleo e
emulsão aquosa s/t. S-T, 130.5 x 163.2 cm, 1933.
Coleção Gallatin no Philadelphia Museum of Art.

Figura 82 – Alexander Calder – Painel branco, 1936.
Compensado, chapa metálica, arame,
barbante e policromia. Courtesia de Calder Foundation,
New York - Art Resource, NY © ARS.

Figura 83 – Tarsila do Amaral- Sol Poente – 1929, Reprodução fotográfica Eduardo
Castanho/Itaú Cultural.
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/fr/termo74/anthropophagie
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Figura 84 – Oscar Niemeyer - Museu de Arte da Pampulha/antigo Cassino.
Fonte: Fotografia do autor.

Figura 85 – Oscar Niemeyer - Museu de Arte da Pampulha/antigo Cassino.
Fonte: Fotografia do autor.
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Figura 86 – Oscar Niemeyer - Museu de Arte da Pampulha/antigo Cassino.
Fonte: Fotografia do autor.

Figura 87 – Oscar Niemeyer - Museu de Arte da Pampulha/antigo Cassino.
Fonte: Fotografia do autor.
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Figura 88 – Oscar Niemeyer - Museu de Arte da Pampulha/antigo Cassino.
Fonte: Fotografia do autor.

Figura 89 – Oscar Niemeyer - Museu de Arte da
Pampulha/antigo Cassino.

Fonte: https://www.studyblue.com/#flashcard/view/14711743

Figura 90 – Walter Gropius – Teatro
Total para E. Piscator, Berlin, 1927.
Desenho de autor
desconhecido.

Fonte:
https://thecharnelhouse.
org /2014/04/10/bauhaus-masterwalter-gropius-submission-to-thepalace-of-the-soviets-competition-1931/
unidentified-artist-walter-gropius-totaltheater-for-erwin-piscator-berlin-1927-1927/
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Figura 91 – Oscar Niemeyer - Museu de Arte da Pampulha/antigo Cassino. Plantas.
Fonte: https://lostonsite.files.wordpress.com/2009/11/03-complejo-pampulha-museo-de-arte-01.jpg

Figura 92 – Oscar Niemeyer - Capela de São Francisco na Pampulha.
Fonte: Foto do autor.
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Figuras 93 e 94 – Oscar
Niemeyer
Capela de São Francisco na
Pampulha.
Fonte: Foto do autor.

Figura 93

Figura 96 – Robert
Maillart
e
Hans
Leuzinger.
Hall
da
Indústrias do Cimento.
Exposição Universal de
Zurique, 1938-39.
Figura 94
Figura 95 – Eugéne Freyssinet- Angares de Orly,
1914-16, Paris.
Fonte: https://br.pinterest.com/martinpeeters/mood/

Fonte:
https://
b r. p i n t e r e s t . c o m /
pin/369435975658587916/
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Figura 97 – Residência de Jucelino Kubitschek em Pampulha.
Fonte: Fotografia do autor.

Figura 99 – Oscar Niemeyer - Conjunto J.K., Belo
Horizonte, 1951.
Fonte: http://1www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/17.193/6102

Figura 98 – Oscar Niemeyer e Hélio Uchoa Hospital Sul América, Rio de Janeiro,1952-59.
Fonte: http://1www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/17.193/6102
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No todo, o conjunto tem edifícios de dimensões modestas implantadas em
alargamentos do terreno às margens do lago, aliás, à pouca distância da via pública
circundante, um parque-calçada que, pelo menos, preservou o lago de movimentos de terra
invasivos, a descaracterizá-lo, bem como todo o bairro. As posições dos edifícios parecem
ter sido escolhidas pelo efeito pitoresco das implantações e de modo a que fossem visíveis
na margem do lago em frente à casa que Niemeyer projetou para Kubitschek no loteamento
(fig. 97). A capela, pode-se dizer, é a que melhor se mostra à distância para quem percorre
as margens do lago (fig. 92).
Nos anos de 1940 e início dos 50, Niemeyer projetou grandes obras para
empreendedores imobiliários. Eram obras como o Hospital Sul América no Rio de 1950 (fig.
98), o Conjunto J.K. em Belo Horizonte (figs. 99-111) de 1951 e o Edifício Copan (figs.112116), também de 1951. Tratava-se de intervenções circunscritas a lotes nas condições do
caos urbanístico e de booms de construção, condições, aliás, típicas de nossas grandes
cidades, em grande parte desprovidas de planos diretores e leis de zoneamento até fins dos
anos de 1960. De um ponto de vista arquitetônico puro, tratava-se de resolver complexos e
grandes programas por meio da divisão básica da Villa Savoye, ou seja, volumes prismáticos
sobre pilotis e encimados pelo teto-jardim. Essa divisão era, contudo, flexionada, de modo a
acomodar e resolver diferentes situações. De modo geral, o prisma concentrava o repetitivo
e fisiológico, e era mais determinado funcionalmente pela necessidade de multiplicação e
superposição de muitos pisos; os pilotis, na base, e o coroamento faziam a aeração espacial
e a variedade, não sem integrar circulação e outras especificidades funcionais.
Contudo, esses programas grandes de usos mistos carecem que se domine toda a
articulação social e urbanística para que o empreendimento seja bem sucedido. É preciso
prospecção do desenvolvimento da cidade para que as obras não terminem em localizações
desvalorizadas que, fatalmente, deixarão os empreendimentos sem condição de manter o
padrão desejável, e também de uma sólida constituição condominial. Isso requer que o
arquiteto trabalhe com profissionais do urbanismo e profissionais experientes do mercado
imobiliário que estejam dispostos, por sua vez, a colaborar com o arquiteto em vista de
qualidades urbanísticas do empreendimento as quais, em longo prazo, determinam-lhe o
destino.
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Mas Niemeyer aceitou trabalhar para a famigerada especulação imobiliária, sem tais
garantias. Assim como em Pampulha, que precisou tornar-se monumento do patrimônio
para que recebesse uma destinação e uma gestão responsável, esses empreendimentos
tiveram histórias difíceis, com amadorismo de empreendedores do mercado imobiliário,
períodos de decadência e, se tanto, períodos de recuperação e retrofit, em que o público
usuário se tornou consciente de quão interessantes poderiam ser e houve ações em prol de
sua conservação65. No escopo do presente trabalho não podemos ir além destes
comentários gerais, mas os históricos dessas obras têm rendido estudos do maior interesse,
e outros há ainda por fazer. Como já assinalamos, a crítica internacional, após o sucesso de
Brazil Builds, não deixou de notar este aspecto tão problemático de seu trabalho.67
O Conjunto JK (1951) foi planejado para ocupar duas quadras da Belo Horizonte de
Aarão Reis, uma delas de frente para uma rotatória de tráfego (fig. 100). Quaisquer que
tenham sido as disposições urbanísticas do plano de Reis, elas foram abandonadas, e a
cidade desenvolveu-se de modo caótico ao sabor da especulação imobiliária e do papel
desta atividade na acumulação local de capital. O conjunto JK é parte desse processo. Os
desenhos e maquetes da época, obtidos em publicações [fontes], indicam que houve
mudanças e até improvisações no decorrer da construção, como o balanço da torre norte
sobre o passeio na extremidade norte do conjunto (fig. 111). Os empreendedores foram
irresponsáveis ou amadores na constituição e na condução do condomínio, o que deu
margem ao abandono e a usos que o descaracterizavam, condomínio esse que hoje luta com
dificuldade para manter-se em ordem, fazer a manutenção e as melhorias necessárias e para
administrar a convivência de cerca de 6.000 moradores, fora os comércios e serviços. A rua
que separa as duas quadras (fig. 102) é importante para o tráfego local, tanto que a
marquise do conjunto tornou-se um terminal de ônibus. A ligação por passarela que aparece
nos desenhos e maquetes da época (fig. 111), obviamente, não dava conta de tornar uma só
as duas realidades distintas.
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Figura 100 – Oscar Niemeyer - Conjunto J.K., Belo Horizonte, 1951. Obra no entorno urbano.
Fonte: Google Earth.

Figura 101 – Oscar Niemeyer - Conjunto J.K., Belo Horizonte, 1951.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 102 – Oscar Niemeyer - Conjunto J.K., Belo Horizonte, 1951.
Fonte: Foto do autor.

Figura 103 – Oscar Niemeyer
- Conjunto J.K., Belo
Horizonte, 1951.
Fonte: Foto do autor.

Figura 104 – Oscar Niemeyer - Conjunto J.K., Belo Horizonte, 1951.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 105 – Oscar Niemeyer - Conjunto J.K., Belo Horizonte, 1951.
Fonte: Foto do autor.

Figura 106 – Oscar Niemeyer - Conjunto J.K., Belo Horizonte, 1951.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 107 – Oscar Niemeyer - Conjunto J.K., Belo Horizonte, 1951.
Fonte: Foto do autor.

Figura 108 – Oscar Niemeyer - Conjunto J.K., Belo Horizonte, 1951.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 109

Figura 110

Figura 109 e 110 – Oscar
Niemeyer - Conjunto J.K.,
Belo Horizonte, 1951.
Fonte: Foto do autor.

Figura 111 – Oscar Niemeyer
Conjunto J.K., Belo Horizonte,
1951.

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/arquitextos/13.151/4632
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Figura 112 – Oscar Niemeyer - Edifício Copan, São Paulo, 1951. Implantação e um andar.
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.151/4630

Figura 113 – Oscar Niemeyer - Edifício Copan, São Paulo, 1951.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 114 – Oscar Niemeyer - Edifício Copan, São Paulo, 1951. Foto de Julian Weyer DK.
Fonte: https://www.flickr.com/photos/stewf/galleries/72157622732973159/

Figura 115 – Oscar Niemeyer - Edifício Copan, São Paulo, 1951.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 116 – Oscar Niemeyer - Edifício Copan, São Paulo, 1951. A galeria em sobreloja.
Fonte: Foto © Ricardo Alcaide.

Figura 117 – C.L.F. Dutert. - Galerie Des Machines. Paris. 1889.

Fonte: https://br.pinterest.com/tim_jacoby/clf-dutert-galerie-des-machines-paris-1889/

Figura 118 – Robert Maillart – Ponte em Salginatobel, Suíça, 1940.
Fonte: https://alchetron.com/Robert-Maillart-1230730-W
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Figura 119 – Oscar Niemeyer
Clube Diamantina, 1950.
Fonte: http://www.niemeyer.org.
br/obra/pro039

Figura 120 – Oscar Niemeyer
Clube Diamantina, 1950.

Fonte: http://www.niemeyer.org.br/
obra/pro038

Figura 121 – Oscar Niemeyer
- Clube Diamantina, 1950.
Croquis do arquiteto.

Fonte: http://poderonline.ig.com.
br/wp-content/uploads/2011/06/
croqui.jpg

Figura 122 – Croquis do autor
demonstrativo do partido de
projeto de Oscar Niemeyer
no Clube Diamantina, 1950.

Figura 121

Figura 122

Figura 123
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Figura 123 – Oscar Niemeyer - Hotel
Tijuco, Diamantina, início déc. 1950.
Foto Nelson Kon.

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/entrevista/11.044/3482.?page=10

Figura 124

Figura 124 – Oscar Niemeyer - Hotel
Tijuco, Diamantina, início déc. 1950.
Croquis do arquiteto.

Figura 125 – Oscar Niemeyer – Escola
Estadual Professora Júlia Kubitschek,
Diamantina, c. 1950.
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/
showthread.php?p=106519955

Figura 126 – Oscar Niemeyer – Escola
Estadual Professora Júlia Kubitschek,
Diamantina, c. 1950.

Fonte: https://arcoweb.com.br/projetodesign/
especiais/oscar-niemeyer-escola-publicadiamantina-01-12-2007
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Do ponto de vista formal, as duas quadras foram tratadas como bases que absorvem
usos comerciais e estacionamentos e perfazem as bases planas por acomodar a declividade
do terreno e das ruas circundantes, bases aplainadas para pousar sobre elas as duas torres.
No todo, a ordem ortogonal e a autonomia escultórica das torres perfazem um monumento
neoplástico numa escala poucas vezes igualada. O modelo era ainda o do MES, que ocupa
toda uma quadra no centro do Rio de Janeiro, monumento do novo urbanismo encaixado,
porém, no tecido tradicional da rua corredor. Isto atesta uma fé na teleologia das formas em
flagrante desconexão com as condições urbanísticas e sociais. E, contudo, há exemplos
contemporâneos de boa conexão e sucesso entre as duas dimensões, talvez não com o
mesmo brilho e originalidade, é verdade, se lembrarmos o Conjunto Nacional, de David
Libeskind, em São Paulo, o Lever House de Gordon Bunshaft, em Nova York, ou o Lake Shore
Drive, de Mies, em Chicago entre outros.
Os perfis de formas puras das duas torres perde a força em meio ao caos urbano
(figs.101,104,106.) e à vulgarização das formas que devora qualquer minimalismo à escala
gigantesca. Além disso, as bases aplainadas como pedestais das torres, necessitavam de usos
e tratamento paisagístico para que não terminassem como extensões áridas de pisos
cimentados (fig.108). Tamanha aposta nas formas era perdida no terreno da concepção
urbanística e social, e não importa quanto brilho arquitetônico, como se vê nos pilotis da
torre sul (figs.107,108,109,110), na galeria de lojas da torre norte (figs.102,104), ou no
contraste de prismas gigantescos como no volume saliente e anguloso que abriga a
circulação vertical da torre sul (figs.101, 105,106).
Pilotis separam os volumes das bases tanto da terra abaixo, deixando ver o terreno
que permanece como que gravado nos acessos e nos planos escalonados (figs. 103,106),
bem como dos prismas gigantescos. A transição estrutural e funcional é realizada com os
famosos pilotis em "V" ou "W" (figs. 98,107-110) que reduzem o número de pontos de apoio
e desafiam o paradigma clássico da continuidade vertical dos apoios. Elas são outra
inovação, escultórica por assim dizer, que Niemeyer introduz na gramática lecorbusieriana e
um movimento pelo qual a arquitetura inverte a secular inferioridade para com a
engenharia; ela então colocava problemas que impulsionavam a engenharia, nesse caso
problemas de transição entre as estruturas portantes das torres e dos subsolos. Os
problemas funcionais de diversas ordens são interpretados como geradores, pretextos
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talvez, de variedade e contraste plástico, segundo um efeito dinâmico (fig.s 107,110), um
modo de percepção que ancora o olho num corpo que percebe no movimento, que liga o
que vê ao que rememora, num espetáculo que não se mostra de uma só vez ou segundo um
ponto de vista privilegiado que subordine os demais.
O Edifício Copan (figs. 112-116), também de 1950, repete a solução do grande prisma
sobre pilotis, solução originária dos esquemas de Le Corbusier para o projeto do MES; essa
tipologia é, no entanto, submetida a uma torção singular; a planta da torre (fig. 112), ao
adaptar-se à situação do lote, gerou a configuração em "s". A galeria comercial da base ficou
inegavelmente prejudicada pela alteração no empreendimento pela qual a torre menor, a
abrigar um hotel, bem como o complexo de sua base, vieram a ser construídos segundo um
projeto diferente, da autoria de Carlos Lemos, seu colaborador (autor?), sem a rampa que
ligaria as bases entre si e levar as galerias do térreo até a Av. Ipiranga (fig.114).
Esse tipo de ajuntamento de múltiplos usos realiza uma bem sucedida mediação
entre a escala humana do pedestre e as torres gigantescas ditadas pela valorização
imobiliária dos centros metropolitanos. Mais ainda, era um experimento social do mesmo
tipo que o Conjunto JK, de juntar moradia em altas torres, com uma diversidade de tipos e
tamanhos de apartamentos, e os correspondentes perfis familiares e, nas bases
volumetricamente diferenciadas, comércio e serviços de perfil metropolitano, ou seja,
agrupados em relação à rua corredor. Trata-se, pois, de uma solução em que o cânone de Le
Corbusier se integra muito bem no tecido urbano tradicional, ao contrário mesmo das
prescrições do mestre68.
Mas o espaço lecorbusieriano sofre aqui uma torção decisiva. A situação acidental do
lote que sugeriu a planta em “s” gera o volume sinuoso (figs. 113,115), não mais incólume ao
céu e ao ar; ele sofre a pressão dos elementos e encontra uma configuração tensa de
equilíbrio, como velas de um navio ou uma bandeira. O brise--soleil da face norte, que
unifica o volume por dissolver a divisão vertical à escala dos andares, multiplica a linha
sinuosa, como uma curva de nível, projetando-a em todas as vistas pela qual, no entorno,
por entre os vazios do skyline, o prédio vai-se mostrando, nunca de modo completo, como
um acidente geográfico, um morro dir-se-ia. O Copan dá acesso ao que seja ver a distância,
ao que seja a experiência corpórea e sensível da distância, em meio ao cenário de uma
68
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Figura 127 – Oscar Niemeyer/Hélio Uchoa
Fábrica de biscoitos Duchen, 1950, São Paulo. Trabalho de autoria desconhecida.
Fonte: http://www.slideshare.net/arqbras/aula-12-braslia/5?smtNoRedir=1

Figura 128 – Oscar Niemeyer/
Hélio Uchoa
Fábrica de biscoitos Duchen,
1950, São Paulo.
Fonte:
http://flaviogomes.
grandepremio.uol.com.br/tag /
niemeyer/

Figura 129 – Oscar Niemeyer/Hélio Uchoa – Fábrica de biscoitos Duchen, 1950, São
Paulo. Corte transversal.
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Figura 130 – Oscar Niemeyer
Casa que projetou para
Oswald de Andrade, São
Paulo, início dos anos 1940.
Desenhos do arquiteto.

Figura 131 – Vilanova
Artigas
Rodoviária de
Londrina, 1948-52.

Fonte: http://www.
archdaily.com.br/
br/774218/classicos-daarquitetura-rodoviaria-delondrina-vilanova-artigas

Figura 132 – Vilanova Artigas - Rodoviária de Londrina, 1948-52.

Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/774218/classicos-da-arquitetura-rodoviaria-de-londrina-vilanova-artigas

Figura 133 – Oscar Niemeyer
- Auto Posto Clube dos
500, anos de 1950. Foto de
Rolando Piccolo Figueiredo.

Fonte:
http://www.vitruvius.
com.br/revistas/read/
arquitextos/17.193/6102
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Figura 134 – Oscar
Niemeyer
Pavilhão da Bienal de
São Paulo. São Paulo,
construído
entre
1951 e 1954.
Fonte:
http://www.
multfer.com.br/conheca1 5 - g ra n d e s - o b ra s - d o arquiteto-oscar-niemeyer/

Figura 135 – Jean Arp
Mulher paisagem, mármore.

Fonte:
https://br.pinterest.com/
pin/470485492293613494/

Figura 136 – Henry
Matisse – O atirador
de facas, recorte XV
da série Jazz, 1947.
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metrópole um tanto caótica, em meio a qual, ao contrário de esquemas ortogonais como o
Conjunto JK, nunca perde a força. Esse tipo de produtividade urbanística, se dá com meios
técnicos da gramática lecorbusieriana, mas sem a pureza do "espírito geométrico",
implantado num centro metropolitano sem extensas demolições e um traçado conforme ao
que entendia ser a visão à longa distância.
A casa que Niemeyer construiu para si mesmo na Estrada de Canoas (fig.75), no Rio
de Janeiro, em 1953, já tem sido percebida como uma pequena obra prima. David
Underwood69 (1994, p.78) a coloca em pé de igualdade com monumentos do modernismo
como a Villa Savoye, o Pavilhão de Barcelona ou a Falling Water. Mais ainda, considera-a a
obra prima do arquiteto, o que não deixa de surpreender em se tratando de uma pequena
casa no conjunto de uma obra que projetou complexos urbanísticos e cidades inteiras em
vários continentes. Isso implica que o valor de uma obra de arquitetura possa ser julgado por
critérios diversos da efetividade de avanços na qualidade de vida a que tenha porventura
dado ensejo.
Outro recurso da tecnologia moderna que Niemeyer retirou de construções
industriais e os introduziu em programas tradicionalmente mais arquitetônicos, foi a
seriação de padrões estruturais modernos. Entre esses últimos há os pórticos, articulados ou
não, bem como as vigas contínuas sobre vários apoios, que se tornaram emblemáticos em
obras de engenharia, como galpões de exposições (fig. 118), galpões industriais e pontes
(fig.117). Niemeyer o fez de modo análogo a Calder, tal como Pedrosa comentava os
procedimentos do escultor70, por acrescentar-lhes uma dimensão plástica ou ornamental
decidida. É o que se dá no Clube de Diamantina (figs. 119-122), no Hotel Tijuco (figs.123,124)
e na Escola Estadual Professora Júlia Kubitschek (figs. 125,126), todos em Diamantina.
No Clube de Diamantina, de 1950, dois conceitos estruturais são superpostos, ou
seja, a casca parabólica que desempenha como a cobertura, e o esquema desenvolvido por
Robert Maillart para pontes de concreto armado (fig. 117), que sustentam o piso superior, o
qual é reconfigurado com vão central em parábola bastante abatida e balanços que dele se
projetam em cada extremidade (figs. 119,120). As próprias gargantas dos rios, cujos vãos
foram transpostos por Maillart, dir-se-iam concavidades parabólicas escavadas na terra. A
69
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casca parabólica do clube é como que esse relevo rebatido pela linha do horizonte, com a
concavidade voltada para baixo, criando um abrigo (figs.121,122). Esse projeto exemplifica,
talvez mais que qualquer outro a tendência de Niemeyer, criticada por Ernesto N. Rogers, de
preferir esquemas brilhantes71 (nota).
A fábrica Duchen (figs. 127-129) de 1951, que emprega um padrão estrutural
repetido numa longa série, como se os volumes fossem produzidos por um processo de
extrusão, confere a esse padrão formas curvas ameboides que resultam um tanto irônicas,
tanto mais numa obra industrial; quando a técnica se veste de formas sem arestas, como os
seres das pinturas de Tarsila do Amaral, ou seja, realizando o seu encontro com uma
sociabilidade edênica, como o tribalismo moderno de Pedrosa, o resultado é irônico e não
redentor.
A seriação industrial tipicamente moderna parece ter aberto à sensibilidade a
possibilidade de encadear, sem transições ou molduras, as coisas uma após a outra, mesmo
que díspares entre si. Assim, Niemeyer associou em série, tipologias completamente
diversas, sem transições e de modo abrupto, em que o encadeamento funcional encontra a
disponibilidade sem preconceitos, como se deu, por exemplo, na casa de fins de semana que
projetou para Oswald de Andrade (fig. 130) em 1938-39 , um procedimento que foi notado e
apropriado por outros arquitetos, como na Rodoviária de Londrina de Artigas (figs. 131,132),
nos anos de 1940 e 50, quando houve uma vibrante comunidade de pesquisa entre
arquitetos modernos brasileiros72.
5.06 A FORMA LIVRE AMEBOIDE, ARP, TARSILA ETC
As formas ameboides que encontramos no interior do Pavilhão da Bienal de São
Paulo (fig. 134) ou no Edifício Niemeyer, na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, (figs. 7679), na casa em Canoas, no Copan, e de modo um pouco menos livre nos pilotis V e W (figs.
98,107-110), já é bem sabido que apresentam semelhança notável com as formas de Miró,
Arp e Calder e, talvez, derivação delas, o que nos leva a indagar pelo seu sentido geral e
sobre o sentido particular à obra de Niemeyer. Em Arp, essas formas ora são silhuetas planas
71
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desenhadas, pintadas ou recortadas na madeira (fig.80), ora têm um tempo e uma
articulação mais meditada em suas esculturas (fig. 135). Em Miró e Calder, assim como nas
pinturas e desenhos de Arp, são formas próprias do automatismo fenomenológico, ou seja,
o entusiasmo com a descoberta da intencionalidade da forma. [fontes. Mário?] Elas
formalizam tensões e expansões, e o pipocar do que a intencionalidade, por si mesma,
recorta incessantemente no ambiente dado à percepção. Os recortes de Matisse têm
significado e função similar com um papel diferenciado para a cor (fig. 136).
Contudo, a diferenciação e a individuação não são a virtude mais própria desse modo
de formalização, pelo contrário, o ato de aparecer lhes é mais intenso do que aquilo em que
se tornam a seguir. Seu caráter é o do aparecer, a pura atividade da forma-primeirafisionômica, como diria Pedrosa. Seu caráter tende ao genérico fisionômico, ou seja, a um
leque caracterológico limitado, quase que de oposições binárias (fig. 137).
Na escultura de Arp, essas formas ficam mais meditadas, ganham uma temporalidade
mais dilatada e mais peculiar à essência do tornar-se, ao devir das formas, vistas antes de
estabilizar-se na individuação (fig. 135). Quase podemos entrever uma criatura que revolve
no interior daquele invólucro, como a borboleta em formação no interior da crisálida. O que
todas essas tonalidades têm em comum é aquela identidade entre os processos do cosmos e
os da consciência, pelos quais o devir torna-se criatividade e não mais o doloroso processo
que a tudo devora e de que nos ressentimos. O demorar-se de Arp torna-se às vezes
ambíguo, entre o movimento do perpétuo tornar-se e o temor de certa injustiça em ser ou,
pelo menos, de certa relutância em ser.
As formas arredondadas dos pilotis V e W (figs. 98,107-110) apresentam alguma
semelhança com as esculturas de Arp, mas sua regularidade ou simetria as torna mais
estáticas, como cariátides de superfície lisa, sem demonstrar esforço, em que as formas
arredondadas demonstram um relaxamento feminino, como se toda a dor tivesse sido
removida da Terra, como se as arestas entre as coisas e os seres tivessem já todas sido
aparadas, ou, então, nunca tivessem existido. Sua feminilidade assim tranquila e exposta é a
da sensualidade sem pecado, como de um povo sensual e inocente, que pode desejar sem
pecado, livre da carência, do mal e da dor. [fonte?] A tentação em ver nelas imagens
edênicas é quase irresistível.
Relacionadas a este tipo de formas são as criaturas e coisas que aparecem nas
pinturas de Tarsila do Amaral (figs.83,138). São animais e plantas diversos em
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relacionamento sem arestas ou conflitos, formas arredondadas que constituem, em sua
consanguinidade, todos habitantes de um ambiente não cindido. Essas formas, em geral,
figuram um lugar muito remoto, como um paraíso oculto por detrás do morro mais distante,
em que o conflito nunca chegou. Tais imagens já foram interpretadas como a nostalgia da
grande propriedade rural, nostalgia de um mundo de relações afetivas bem acomodadas73,
bem domesticadas pelo poder, talvez, em que o conflito ainda não surgiu ou dele desistiu,
calando-se as diferenças. Essa, talvez, fosse a nostalgia da cordialidade em face da
experiência dura das grandes cidades.
As curvas de Niemeyer, contudo, são mais dinâmicas e menos nostálgicas, são
orientadas, antes, ao futuro, como antecipações. Mas a um futuro que se encontra com o
passado, um futuro que a moça porta-bandeira da escola de samba anuncia, em que a
nobreza de reis africanos e de guerreiros indígenas voltaria a brilhar, um orgulho que rompe
a ganga da adversidade esmagadora. [sic!] Como as criaturas de Tarsila, essas formas
representam a matriz comum dos elementos, a terra com seu relevo arredondado, com suas
paragens remotas, e os corpos femininos libertos da repressão e da servidão. O
exibicionismo consolador do país jardim, “abençoado por Deus e bonito por natureza” tornase exibicionismo sexual, como no carnaval. O mito fundador, então, parece atualizar-se mais
uma vez na posição “moderninha” [é isso mesmo?] do corpo e de suas afecções e desejos
como algo sagrado, algo de humanidade imediata e pura, reprimida e difamada pelo pecado.
Talvez, por irmanar nostalgia e esse tipo de antecipação para o imaginário, Pedrosa
se lhe permanece distante; afinal, segundo sua compreensão de Brasil em face da
modernização, não teríamos do que nos lembrar, não deveríamos lamentar a perda do que
nunca tivemos. Deveríamos, antes, usar das formas modernas para dotar a população
miserável de qualificação para o trabalho e para a cidadania moderna, a qual,
miraculosamente, estaria por resvalar para o tribalismo moderno e à forma primeira
fisionômica como a atividade cognitiva dominante. O mito fundador parecia--lhe suspeito,
mas no fundo, alimentava a esperança de uma modernização sem o choque e a dureza da
circulação monetária. Bastaria a absorção da técnica supostamente facilitada pela nossa
ausência de história e de cultura. Nesse sentido, a diferença entre Pedrosa e o mito
fundador é secundária, e tão ambígua que se torna imperceptível na maior parte do tempo.
73

NAVES, R. Da dificuldade de forma à forma difícil. In:______. A forma difícil – ensaios sobre arte brasileira.
São Paulo: Editora Ática, 1996. p.12-15.

397

Figura 137 – Juan Miró – Gravura da
série Barcelona, 1944.
Fonte: https://br.pinterest.com/
pin/498210777510117414/

Figura 138 – Tarsila do Amaral
–
Floresta,
o/t,
64x76cm,
1929. Coleção Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de
São Paulo.
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.
br/fr/termo74/anthropophagie
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A seu modo, Pedrosa compartilhou da ilusão de que o desenvolvimento estivesse ao
alcance das mãos, bastando que se eliminassem os preconceitos da cognição. Talvez, o que
lhe incomodasse em Niemeyer e na sua personificação do mito fosse não diferenciar-se o
bastante dele. Com efeito, deslocava o edênico para o florescer da regionalidade, sem
maravilhas nativas atrás de algum monte remoto, uma natureza marcada pelo homem que
não aceita passivamente o que a natureza lhe oferece, uma matriz a emergir e não a
retornar. O retorno da forma-primeira e a superação do campo perceptivo demasiado
diferenciado seria uma dissolução na humanidade universal e não em particularidades
remotas no passado, míticas mesmo.
Os corpos que gestam dentro das curvas de Niemeyer, são um corpo nacional, como
nas imagens de Pampulha. São conforme as mulatas de Di Cavalcanti e o Mangue de Segal.
São formas de um langor que Pedrosa consideraria indesejável na arquitetura, melhor a
simplicidade decidida da imposição de uma ordem sobre a natureza, tal como, talvez, após a
autocrítica de Niemeyer e sua nova monumentalidade pública nos palácios de Brasília,
supostamente nada sentimental, nada propensa a relações pessoais entre governantes e
governados, mas a um mundo onde a regra e a legalidade brilhassem simples e, pela
necessidade e pela satisfação garantida pela técnica, iriam eliminando a prostração em favor
de uma alegria enérgica. Tudo isso, segundo Pedrosa, a um passo do tribalismo moderno e
de um retorno a relações afetivas e não mediadas pelo cálculo monetário.

5.07 DE CALDER A NIEMEYER: MILENARISMO E EXPERIÊNCIA

O conceito de “vida”, que vimos delinear-se nos escritos pedrosianos sobre Calder,
remonta pelo menos até Wagner e é essencialmente milenarista. Supunha que na alta
modernidade a técnica produziria as condições de emancipação do trabalho, pelo que só
restaria que a humanidade mudasse seus hábitos e sua mentalidade, conformados esses ao
campo perceptivo muito diferenciado da modernidade ocidental. A arte moderna teria o
papel de preparar a dissolução daquela diferenciação no retorno à forma primeira pelo
desenvolvimento da linguagem plástica autônoma e, como no neoconcretismo brasileiro e
na síntese das artes ao redor da arquitetura, levar a configuração autônoma ao espaço real
da vida.

399
Toda poética da arte projeta um modo de vida, um modo de agir e sua ética. A arte
moderna e sua pesquisa plástica autônoma foi uma usina de modos de vida ou de éticas.
Qual a ética do conceito de vida de Pedrosa? Qual a ética projetada pela obra de Calder?
(...) Seus desenhos e composições são formas puras, convergindo
para um todo orgânico. Seus objetos já são máquinas também, mas
(...) de poesia e improvisações. Seus estábiles ou móbiles criam
relações fantasistas, arbitrárias, não mecanizadas. Dessas
construções geométricas saem, por vezes, monstros ou animais dirse-ia pré-históricos, vegetais contemplativos ou tímidos, insetos
inéditos, irônicos de ar diabólico. Mas tudo com vida, e tendo em si
mesmo a sua realização e finalidade.
Nas suas mãos a máquina volatiliza-se, ganhando em virtualidades
que transcendem as contingências funcionais, deixando por isso de
ser máquina. (...)74
Pedrosa acrescentava que Calder operava por deslocar objetos e imagens de sua
localização e uso habituais, o que assimilava ao automatismo, mas não àquele do
surrealismo:
Calder subordina sua arte a uma espécie de automatismo. Este,
porém, é delimitado por um grande plano formal escolhido pelo
próprio construtor. Como o menino que põe a gaiola de atrair
passarinhos num galho de árvore, ele coloca seu móbile na janela ou
lá fora, no jardim, à espera (...)
O automatismo calderiano, diferentemente do psíquico dos
surrealistas, é controlado pela experiência. Se no destes o indivíduo é
prisioneiro de seu ego, de mecanismos inconscientes, no de Calder o
indivíduo sente-se livre, e racional, pela primeira vez, diante da vida e
do mundo. E brinca, para seu bel prazer estético, como um deus, com
as leis que regem o universo. (...)75
Automatismo, nesse âmbito, significa aceitar e acolher o que chega até nós. O
automatismo psíquico dos surrealistas acolhia o que viesse do inconsciente pessoal; o
automatismo de Calder, a julgar pelo que nos dizia Pedrosa, consistia em acolher o que lhe
viesse pela intencionalidade fenomenológica ou pela forma primeira. Pedrosa ainda
diferenciava os dois modos do automatismo, pelo fato de que o dos surrealistas fazia do
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indivíduo um prisioneiro de seu ego, pois lhe faltava uma construção e uma seleção plástica,
limitando-se os meios da arte a produzir ilustrações do que era produzido em outra parte. Já
o automatismo de Calder implicaria o controle pela “experiência”76, ou seja, dar-se-ia num
plano ou repertório escolhido pelo artista e operaria por construção e seleção “livre e
racional”.
Qual a atitude ou a ética que se mostra em sua obra? Aquela de uma grande
disponibilidade para o devir num plano já selecionado pela experiência e que permite que a
identidade entre os processos pré-pessoais da mente e os do cosmo se mostre ativamente,
produtivamente. Mas é mesmo uma atitude ou uma disposição demonstrada, não a
experiência toda, nem mesmo privilegia o que seja a experiência, pois essa implica uma
temporalidade articulada, que se dá em movimentos compostos, envolve a resistência do
mundo, a inércia das coisas, a disposição ou indisposição dos outros, a contingência, a
angústia. Sobretudo, envolve uma irreversibilidade da ação. Será que a experiência cabe em
Calder? Ou sua poética é como que um levantar da cortina que expõe e revela a
intencionalidade ou a forma primeira prefigurando um outro tempo e outra vida para a
humanidade? É difícil decidir.
O pecado do milenarismo, a nosso ver, é que tende a desarmar a experiência de
várias maneiras. Sobretudo, o milenarismo compreende a história ao modo da fabricação,
ou seja, de modo a que a ação seja assimilada à ação produtiva, àquele processo finito de
ações que resulta num produto de certa durabilidade para o uso humano. Mas, a condução
de nossas vidas, tanto quanto a história, implicam a ação ética-política, a ação entre os
homens pela palavra, ação sem resultado objetivo, mas na construção ou não de vontade
comum, a qual terá que haver-se com que cada ação prolongue ou interrompa um processo
de ação anterior e se prolongue ou não num processo de ações posteriores, e que conte com
a alteridade, ou seja, que o outro possa ser cooperativo, indiferente ou que venha a opor-se
francamente.
O milenarismo, nas suas várias formas, entende ter descoberto a lei de
desenvolvimento histórico e poder determinar a ação, do mesmo modo que um engenheiro
projeta produtos baseado nas leis da física. Está claro que o milenarismo não se dá bem com
a experiência, pois esta se dá na continuidade do agir para o qual o futuro antecipado no
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pensamento, ou a finalidade, tem que se haver com os posteriores da ação e com o que
resulta de sua propagação, e de jamais poder determinar com certeza determinista o
próximo passo, ao que se antepõe a angústia.
As obras de arte resultam de ações produtivas, mas de modo que o seu operar seja
como um agir, sujeito a todas as condições do agir e da historicidade. A imagem criada por
Pedrosa do automatismo calderiano é tingida pelo seu conceito milenarista de “vida, o país
das maravilhas”, a qual devemos separar da obra de Calder, pois essa, enquanto obra, pode
estar aberta a compreensões diversas. Assim, não vemos como, em face de outras
possibilidades que a obra de Calder suscita, a experiência possa caber no conceito de “vida”
de Pedrosa.
A objetividade do mundo e a irreversibilidade da ação têm, na esfera da ação
produtiva, o material como índice de alteridade. Não era esse o ponto de Semper ao fazer
do estilo a rememoração ou reatualização da experiência com a necessidade? O material
impõe suas propriedades e reage, devolve reações que se propagam. A tradição artesanal
dependia de fórmulas e receitas comprovadas e seguras; já a indústria moderna pode
desfazer-se da tradição segura pelo concurso da física, da experimentação e do ensaio. As
peças de Calder, que se destinavam à escala arquitetônica (fig.139) ou urbana (fig.140),
mostram uma tonalidade expressiva diversa daquelas que se davam à escala do estúdio ou
da galeria (fig. 141).
O que se resolvia com um ato formalizador contínuo com chapas metálicas no
estúdio, à escala arquitetônica passava a necessitar de nervuras de reforço e articulações
para que a peça fosse estável. Disso resultava uma imagem mais tensa e conflituosa, a qual
se resolvia, contudo, dentro da caracterologia expressiva fisionômica. Se as nervuras e
articulações fossem ocultadas internamente, como na construção de asas de avião, a
expressão seria despreocupada e alegre como, em geral, nas peças de galeria.
Pedrosa, ao interpretar uma disposição como uma ética e como a experiência
mesma, dava voz a uma concepção que se fez ouvir na arte moderna, a eliminação do
trágico pronunciada por Mondrian e que remonta à síntese das artes de Wagner e Semper.
Eliminar o trágico era, no fundo, pretender eliminar o devir; mas em meio às revoluções
industriais, à modernização e à racionalização social, não era, mesmo, irresistível esse
sonho? Mas envelheceu.
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Figura 139 – Alexander Calder – O
estábile Alta Velocidade, 1969, aço,
260x343x236cm; com dois móbiles
em primeiro plano.
Fonte: http://artblart.com/tag/mobiles/

Figura 140 – Alexander Calder – Estábile Jerusalém, 1976, 358x731,5x363cm. Chapas de
aço parafusadas e pintadas.
Fonte: http://www.huntington.org/WebAssets/Templates/content.aspx?id=18351
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Figura 141 – Alexander Calder – Pluma azul, c. 1948. Chapa metálica e arame policromados,
107x140x46 cm.
Fonte: http://artblart.com/tag/mobiles/

Figura 142 – Oscar Niemeyer – Projeto do Museu de Arte Moderna de Caracas, 1954. Modelo eletrônico
da estudante Antonella Patetta.
Fonte: http://www.rappresentazione.it/didattica/scienza-della-rappresentazione-1b-201011-201112/lavori-studentia-a-2010-12/

Figura 143 – Oscar
Niemeyer – Projeto do
Museu de Arte Moderna
de
Caracas,
1954.
Desenhos
publicados
em Módulo, vol. 2, n°4,
1956.

Fonte: http://www.vitruvius.
com.br/revistas/read/
arquitextos/%2013.151/4465

Figura 144 – Oscar Niemeyer
– Projeto do Museu de Arte
Moderna de Caracas, 1954.
Desenhos publicados em
Módulo, vol. 2, n°4, 1956.

Fonte: http://www.vitruvius.com.
br/revistas/read/arquitextos/%20
13.151/4465
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Na arquitetura, a presença do material e o aspecto construtivo são muito mais
intensos e exigentes em virtude da estabilidade, do desempenho ambiental e da
durabilidade da obra exposta ao uso prático e aos elementos, o que, por seu turno, incide de
modo diferenciado sobre a expressão. A ética ou o modo de vida que se exprime nas formas
da obra arquitetônica tem uma ressonância e uma conexão inseparável da atividade que vai
transcorrer no espaço arquitetônico que é, afinal, utilitário.
Na obra de Niemeyer, sobretudo, mas não apenas anterior a Brasília, o concreto era
saudado como a tecnologia que permitia à arquitetura desfazer-se da rigidez e do
condicionamento da vida pelo ângulo reto e pela linearidade da linha de produção. O
concreto era o propiciador de uma arquitetura moderna da forma livre, porém, dos azares
da modernidade ocidental, sem que o material, contudo, fizesse uma aparição sensível,
sendo, o mais das vezes, revestido e terminando indistinto de outros materiais. O concreto
era como que uma figura de bastidores, importante e mesmo decisivo, mas sem aparência.
A plasticidade desse concreto de baixa tecnologia era como que uma promessa ainda por
cumprir, e o revestimento de pastilhas ou argamassa só acentuava essa virtualidade
expressiva pelo envelhecimento problemático; vejam-se os brises do Edifício Copan (fig. 113)
ou do Edifício Niemeyer em Belo Horizonte (figs. 76-78).
A plasticidade com alta tecnologia por seu turno, - como em Zaha Hadid ou Frank
Gehry - é uma promessa ou um contrato cumprido, pois a matéria parece dominada pela
espontaneidade do traço, de uma espontaneidade estudada e culturalmente calculada. O
aspecto pouco articulado das obras de Niemeyer que, em geral, resulta de soluções
brilhantes, segundo croquis virtuosísticos, como que carente de detalhamentos rigorosos e
de intensa experiência com os materiais, no plano expressivo revela-se, assim, tributário do
mito fundador e de sua temporalidade de promessa redentora ainda a ser cumprida, aliás,
num futuro indeterminado.

5.08 A AUTOCRÍTICA DE OSCAR NIEMEYER SEGUNDO PEDROSA

405
Pedrosa, no período em consideração, escreveu dois opúsculos comentando a
famosa “autocrítica” de Oscar Niemeyer, ou seja, uma espécie de carta aberta77 publicada
em sua revista Módulo, em que o arquiteto veio a público responder às críticas de que vinha
sendo alvo no início dos anos de 1950.
Antes de qualquer coisa tratava-se de reconhecer-lhe a autenticidade, pois nada
tinha de semelhante aos rituais de auto--humilhação aos pés de um poder esmagador, algo
tristemente célebre, aliás. Em resposta às severas críticas de que sua obra fora alvo, após o
sucesso de Brazil Builds , a mais contundente por Max Bill78, Niemeyer reorientava seu
trabalho e vinha a público79 reconhecer erros sem desconsiderar seu próprio valor.
Os comentários de Pedrosa revelam nessa situação particular uma questão geral da
estética. Os supostos erros de Niemeyer radicavam em sua personalidade: “displicente e
boêmio, jovial, não se sabe se diletante porque cético, ou cético porque diletante”.80 Como
homem e como artista, Niemeyer representava, aos olhos de Pedrosa, o que Schiller, nas
Cartas sobre Educação Estética da Humanidade81, tipificava como o homem relaxado e
sensual, tendente a dispersar-se nos apelos sensórios da natureza, um homem em que a
natureza falava mais alto que a “lei moral”. O outro extremo humano tipificava o homem
tenso, escravo da lei moral, fiel a princípios universais abstratos ao ponto da insensibilidade.
A arte e o cultivo do gosto, sendo o juízo estético equidistante tanto do princípio de
natureza quanto do princípio de liberdade, através da disciplina da forma, traria o homem
sensual para mais perto dos princípios da sociedade e da lei moral. Através da ausência de
finalidade definida, o homem tenso desenvolveria um caráter mais tenro e generoso, aberto
à diversidade do sensível e do humano.
Esse era, em linhas gerais, o entendimento controvertido com que Schiller encontrou
uma “finalidade” na fórmula kantiana do juízo estético, a forma da finalidade sem fim
definido, ou seja, a finalidade de produzir homens aptos à política e ao exercício da
liberdade. Mas no desenvolvimento da questão Niemeyer, Pedrosa dava a entender que a
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tese Schilleriana claudicava em seu tempo. A arte da arquitetura, não era suficiente para
infundir a Niemeyer entusiasmo e dedicação. A consciência social e política que
demonstrava, militante do PCB desde 1945, antes rebaixava-lhe a estima profissional, com a
convicção de que havia atividades “mais importantes e mais diretamente ligadas à felicidade
dos homens”82 do que a arquitetura. Disso haveria resultado, necessariamente, o
diletantismo e o frouxo profissionalismo, com a aceitação de trabalhos, em geral para a
especulação imobiliária, sem as devidas garantias para o desenvolvimento dos projetos e
para o acompanhamento das obras. Mas aí, manifestava-se também o homem sensual com
sua “tendência excessiva à originalidade”, ao deixar-se encantar com possibilidades que uma
seleção crítica mais rigorosa descartaria.
Pedrosa tocava, então, em linha com “A lâmpada da obediência”83 de Ruskin, na
“peste de nossa época”, a busca por parte do artista da originalidade pela originalidade. Em
outras palavras, a peste da modernidade, a “nossa época”, no plano das artes, era a busca
da originalidade pela originalidade. Mas esse não seria um perigo sempre à espreita da arte
autônoma, a arte que encontra e impõe a si mesma sua norma, norma essa cuja validade
requer desfazer-se de normas impostas de fora? Afinal, o concreto, o vidro e o aço, para
que se tornassem materiais utilizáveis pelo arquiteto não tiveram que encontrar linguagens
de projeto que os incorporasse à concepção arquitetônica? Em que ponto a autonomia
descamba para a peste da originalidade, esse cultivo dos caprichos pessoais? A fórmula
kantiana do gênio como uma constituição individual pela qual a natureza dá regra à arte não
estaria a requerer precisões? Se a arte já não era imitação da natureza, onde, então,
encontrar o que pudesse prover, senão regras, pelo menos uma objetividade à arte?
Esta questão já havia sido tratada por Mário de Andrade. A julgar pelo seu balanço da
geração de 1922, feito vinte anos mais tarde84, o “desbragado experimentalismo estético”, a
peste da modernidade, encontrara substrato propício no espírito novidadeiro, volúvel e
avesso à dedicação ao trabalho, que atribuía às elites brasileiras. A peste, então, deixava de
ser apenas um mal a rondar o espírito dos artistas para adquirir contornos societários e
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políticos. Esse mal, que comunga com o Kitsch e com a vulgaridade, parecia-lhe tanto pior
por impedir que se desenvolvesse uma consciência profissional e filosófica no artista, este
último que, afinal, poderia ser a baliza ou a norma para a arte autônoma. Seguindo os passos
de Jacques Maritain85, Mário de Andrade prescrevia86 o “habitus” artesanal, o longo,
paciente e consciencioso trato com os materiais da arte como comportamento artístico
propício ao profissionalismo e a uma consciência filosófica. Mas no balanço de 192287, ele
não deixava de apoiar uma nova geração de artistas de origem proletária que, a despeito de
sua condição provinciana, demonstravam comportamento conforme a ética artesã, a Família
Artística de Volpi, Bonadei, Rebolo e Graciano. Mas esse viés societário, a ética do trabalho,
não o impelia para além mesmo de considerações estéticas?
A autocrítica de Oscar Niemeyer mostrava-se, para Pedrosa, [como] um grande drama
estético, profissional, social e político, para o qual o crítico já divisava, contudo, um desfecho
feliz. A autocrítica, julgava, já afirmava também o despertar e o enrijecer do lado “grave,
capaz de entusiasmo e devoção, convicto, (...)[pelo qual] a fé na arquitetura reverdece e
com ela o entusiasmo, a seriedade, a dedicação ao trabalho profissional”88. Destarte, desde
o projeto do museu de Caracas, de 1954, Niemeyer já havia imprimido a seu trabalho uma
significativa reorientação, e adotado rígidas normas disciplinares em seu estúdio. Segundo
Pedrosa, o equilíbrio entre o social e o profissional se havia restabelecido quando “uma
formidável e nobre missão se oferece ao arquiteto(...) a construção da utopia Brasília, a
Cidade Nova, síntese do político e do social com o estético profissional”89.
É forçoso reconhecer que, no juízo de Pedrosa, a formulação da arte autônoma, como
a forma da finalidade sem fim definido, precisava de reparos. Nem mesmo uma finalidade
indireta ou oblíqua como queria Schiller bastava; antes, necessitava de uma finalidade
exterior explícita, mas não qualquer uma, necessitava uma finalidade utópica, ou seja,
finalidade cuja consecução desencadeasse um processo de completa transformação do país
e talvez do mundo. Mas, por que atribuir tais possibilidades à construção de Brasília, que se
85

nota Art ET Scholastic
ANDRADE, M. O Artista e o Artesã0. In: ______. O Baile das Quatro Artes. São Paulo: Martins, 1963.
87
ANDRADE, M. A elegia de abril. In: Mário de Andrade – aspectos da literatura brasileira. São Paulo: Martins
Fontes – Instituto Nacional do Livro, 1972.
88
PEDROSA, M. O Depoimento de Oscar Niemeyer I [1958]. In: AMARAL, A. (Org.) Dos Murais de Portinari aos
Espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981. p290.
89
PEDROSA, M. O Depoimento de Oscar Niemeyer II [1958]. In: AMARAL, A. (Org.) Dos Murais de Portinari aos
Espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981. p.293.
86

408
dava em circunstâncias políticas tão controvertidas e precárias? A resposta talvez seja a
“esperança” de que a arquitetura e o planejamento fizessem o que a política estava longe
demais de ser capaz de fazer.
A carreira de Oscar Niemeyer sintetizava o drama e os dilemas da AMB, essa legítima
representante do espírito da Revolução Brasileira de 1930, às voltas com retomar seu
ímpeto original e desfazer-se dos desvios que o mundo da política profissional lhe impusera.
Nessa linha de entendimento, a Revolução Brasileira acalentaria a “fé nas virtualidades
democráticas da produção em massa”, a mesma que via faltar aos europeus. O Brasil e a
AMB seriam, então, o palco onde o projeto da integração seria testado, o que não deixa de
ser uma extraordinária atribuição e uma “esperança” talvez desmesurada. Para tanto, a
arquitetura mais estética e imagética deveria integrar-se a finalidades coletivas que
encaminhassem a cidade moderna a cumprir seu télos, de que a sociabilidade
reconquistasse as relações de proximidade sem desfazer-se da técnica moderna e da
produção em massa.

5.09 NIEMEYER PÓS-AUTOCRÍTICA: O MUSEU DE CARACAS

Resta pouca dúvida de que Pedrosa não se esquivava diante do papel e da
responsabilidade diferenciados que cabiam a Niemeyer, pois ele já adquirira na operação de
política cultural de Lúcio Costa um papel necessário à legitimação da AMB; e disso Pedrosa
não poderia escapar. Mas os altos e baixos com que Pedrosa avaliava sua obra em diferentes
momentos merecem ainda outras considerações: como tentamos mostrar acima, a doutrina
pedrosiana da “forma primeira” tinha na obra de Niemeyer um objeto privilegiado, uma
realização exemplar mesmo. Seus comentários à autocrítica são de 1958, quando a
realização de Brasília já havia aplainado um pouco suas diferenças. Um olhar atento aos
escritos sobre a nova capital – analisados no capítulo anterior - talvez mostre ainda outros
aspectos, sobretudo sobre os trabalhos de Niemeyer em Brasília, ou seja, os edifícios do eixo
monumental e da Praça dos três Poderes.
Aqui, adotaremos uma hipótese, em linha com a responsabilidade diferenciada que
Pedrosa reconhecia em Niemeyer, no sentido de que algumas de suas caracterizações mais
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gerais da AMB, já posteriores e com Brasília em construção, talvez tenham na arquitetura de
Niemeyer posterior à sua autocrítica uma realização modelar:
[…] Começa-se sem nada ou apenas no cenário natural e se cria, assim,
simples, ingenuamente, o lugar de onde vão se traçar as novas
perspectivas, e tudo parece então não natural. E por isso é que há uma
simplicidade ingênua, satisfeita de si mesma, feita de graça e de audácia.
Não é, porém, a simplicidade complexa, nascida da consciência da
complexidade das experiências acumuladas, da fatalidade de consciências
inibidas que é a origem da modernidade na Europa.90

Nossa hipótese é a de que as qualidades arquitetônicas ressaltadas nessa passagem,
ante a urgência de estabelecer uma ordem sobre a natureza bravia, tenham sido pensadas
em referências aos palácios de Brasília. Com essas caracterizações pode--se compreender,
também, a reprimenda de Pedrosa à incompreensão de europeus para com a AMB, a qual se
mostrava novamente no Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte de 1959,
reunido in loco para o exame de Brasília. Os "europeus sofisticados não fundamentais" não
perceberiam a instituição da ordem sobre o cenário natural, "pois querem antes de tudo a
representação existencial, uma experiência tradicional, histórica, que não pode ainda haver,
como também a interação dos vários fatores entre a ordem arquitetônica e a natureza
consubstanciada em unidades representativas arquitetônicas existenciais"91, o que entre nós
estaria ainda se formando. Pedrosa sugeria, mesmo, um paralelo entre a AMB e a arte
indígena, ou seja, o estilo geométrico de ornamentação de cerâmica e utensílios em geral,
pois nesse predominava a legalidade92.
A arquitetura de Niemeyer no eixo monumental, à luz de novas diretrizes que
imprimiu a seus projetos com a “autocrítica”93, marcam uma redefinição da
monumentalidade em seu trabalho. Não se tratava mais do que Pedrosa chamava em
Pampulha de “ecletismo, do caos, dos caprichos da meia cultura”, e que constituísse um
oásis em sentido positivo, não mais um mero capricho94, mas de uma capital oásis,
necessariamente, e de edifícios adequados a abrigar as instituições da República. Os
90
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comentários que Pedrosa tecia, em Reflexões em torno da Nova Capital95, a propósito do
caráter do Plano Piloto de Lúcio Costa do ponto de vista da estética, são oportunos para
compreendermos o que pensava sobre a adequação daqueles edifícios a essa finalidade. Há
interessantes e lúcidas colocações sobre a generalidade teórica da maior parte das
propostas e sobre o que fossem planos urbanísticos bi e tridimensionais.
Essa última questão mostra-se do maior interesse para compreender o que fosse sua
proposta de “imagem da região”, da qual tratamos no capítulo precedente. Interessa-nos
agora, sobretudo, a questão da monumentalidade que, lado a lado com a autonomia do
espaço arquitetônico, ou sua concretude fenomenológica e não meramente sensória, provê
valioso insight sobre sua concepção da autonomia da obra arquitetônica.
Aqui, um paralelo com Schmarsow é oportuno. Esse último, ao mesmo tempo que
recusava a distinção entre arquitetura e mera construção para efeito de investigação e que
reivindicava para a arte arquitetônica a configuração total do ambiente construído, não
deixava de notar que a mais simples e primitiva clausura como que “desejava” as formas e
os materiais da permanência e da monumentalidade. À medida que o nomadismo era
abandonado por assentamentos permanentes, teria surgido a arquitetura como prática, a
qual “prepara um lugar para tudo que é duradouro e estabelecido nas crenças de um povo e
de uma época; com frequência, em períodos de mudança forçada, quando tudo o mais
ameaça ruir, suas pedras ainda falam a linguagem solene do suporte.”96. O sentido da
monumentalidade seria que a “arquitetura, como a música, é corporificação de ideias
complexas, [ou, ainda] construção da visão do mundo para o homem, do mesmo modo que
a poesia e o pensamento.”97
Acerca do monumental, Pedrosa contrastava duas tonalidades expressivas opostas: de
um lado, o ‘tocante’ seria dado pelo respeito comovido para com as coisas modestas e de
apelo íntimo “em completa ausência de monumentalidade”98, de outro, o monumental
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expressaria “amor à concepção global, à ideia”. Assim, pinturas religiosas flamengas seriam
um paradigma do intimista e comovente, enquanto as italianas seriam monumentais. Desse
modo, o monumental teria um sentido histórico, público e supra pessoal sem,
necessariamente, recorrer a modos tradicionais e desgastados de narrativa ou de
imponência por mera inflação de escala.
A monumentalidade realizada pelo plano de Lúcio Costa, sustentava Pedrosa, o fora
pela simplicidade da concepção e pela apreensão fácil e abarcável pelos sentidos ao longo
de todo o plano e não apenas em pontos focais privilegiados. O plano de Costa :
(...) é bem mais rico de ângulos visuais nos seus vários planos
poliédricos e curviédricos. Sua articulação espacial é límpida,
condensada e dinâmica, enquanto a circulação flui sem tropeços, até
os capilares, e vai-vém[sic], de extremidade em extremidade, como
num bom sistema de vasos sanguíneos(...)”99.

A clareza, a separação de funções, a hierarquia do sistema viário e a monumentalidade
arquitetônica, bem como a visibilidade da ordem espacial em qualquer ponto, sem
atravancamentos funcionais e visuais, aproximam claramente o plano de Lúcio Costa das
diretrizes do urbanismo de Le Corbusier, expostas de modo temporão em “Urbanisme”100.
Por outro lado, Pedrosa sabia como ninguém realçar no plano de Costa as peculiaridades e
as imagens de esperança de realinho socioeconômico do país sem deixar de evocar-lhe a
história num sentido positivo:

(...) o reconhecimento pleno de que a solução possível ainda era na
base da experiência colonial, quer dizer, uma tomada de posse à
moda cabralina, chanfrando na terra o signo da cruz ou numa
evocação mais “moderna” e otimista, fazendo pousar docemente
sobre a superfície a forma de um avião, confiando, entretanto, em
quê? Numa esperança. Na esperança de que a vitalidade mesma do
país lá longe, na periferia, queime as etapas, e venha de encontro à
capital-oásis, plantada em meio ao Planalto Central, e a fecunde por
dentro.101
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Em "Niemeyer e a crítica de arte"102 Pedrosa saudava as observações e os desenhos
(figs. 152-154) com que Oscar Niemeyer vinha a público, em "A imaginação na
arquitetura”103 (1959, p.6-13), expor o seu processo de pesquisa de qualidades visuais de
suas obras, em particular nos projetos dos palácios da Praça dos Três Poderes. Esse é um
passo que testemunha a favor da hipótese que formulamos acima. Os croquis mostram
percursos de olhos imaginários com que o arquiteto investigava os visuais de obras ainda
não construídas, em estágio de projeto. Pedrosa lamentou tão somente que essas
observações não tivessem vindo a lume ainda no Congresso Internacional Extraordinário de
Críticos de Arte, AICA/Unesco, realizado no Brasil naquele ano104:
Em virtude de minhas absorventes preocupações com o andamento mesmo
do Congresso e meu extremo cansaço, não pude, ou melhor, não tive
coragem de tomar parte na discussão para colocar, talvez de modo mais
direto, essa delicada questão. Queria defender ali o ponto de vista de toda
uma corrente jovem da crítica arquitetural contemporânea, que resolveu,
tão deliberadamente quanto os teóricos e defensores do ponto de vista
funcional radical no início do século, abordar a arquitetura como um crítico
aborda uma obra de arte qualquer, por exemplo, uma escultura. Esse ponto
de vista, como se sabe, foi pela primeira vez tocado, nos idos de 1910, por
Geoffrey Scott, numa obra que ficou desde então famosa, apesar dos anos.
Ele talhou nesse sentido uma fórmula lapidar: Arquitetura, simples e
imediatamente percebida. (...) (PEDROSA, 1981d, p.384)

Assim, arrematemos, Pedrosa saudava como arte autônoma a nova arquitetura de
Niemeyer, devidamente voltada a finalidades coletivas, a tão desejada síntese entre o social,
o técnico e o estético. A reorientação de Niemeyer, que respondia às críticas e às novas
tarefas que supostamente se anunciavam com Brasília, apareceram já com o projeto do
Museu de Arte de Caracas (1954) (figs.142,144), reorientação que resultava de uma
recepção refletida das críticas vindas tanto do campo nacional-popular quanto do
funcionalista e concretista. Resultado, também, de uma viagem pela Europa em 1954105, em
que visitou monumentos, discutiu com colegas europeus, enfim, buscou novos
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conhecimentos que alimentassem sua reflexão. Em “Depoimento”106, texto da conhecida
autocrítica, o arquiteto expunha publicamente o drama de seu percurso e sua nova
disposição, e explicava novas providências, novo método e novos objetivos:

[…] estabelecendo para os novos projetos uma série de normas que buscam
a simplificação da forma plástica e o seu equilíbrio com os problemas
funcionais e construtivos.
Neste sentido, passaram a me interessar as soluções compactas, simples e
geométricas; os problemas de hierarquia e de caráter arquitetônico; as
conveniências de unidade e harmonia entre os edifícios e, ainda, que estes
não mais se exprimam por seus elementos secundários, mas pela própria
estrutura, devidamente integrada na concepção plástica original.
Dentro do mesmo objetivo, passei a evitar as soluções recortadas ou
compostas de muitos elementos, difíceis de se conterem numa forma pura
e definida; os paramentos inclinados e as formas livres que, desfigurados
pela incompreensão e inépcia de alguns, se transformam muitas vezes em
exibição ridícula de sistemas e tipos diferentes.
E tudo isso procurando não cair num falso purismo, num formulário
monótono de tendência industrial, consciente das imensas possibilidades
do concreto armado e atento a que essa nova posição não se transforme
em barreira intransponível, mas pelo contrário, enseje livremente ideias e
inovações. Obediente a estes princípios, venho trabalhando desde aquela
época. Iniciei a fase  como disse  com o Museu de Caracas, concepção de
pureza e concisão irrecusáveis.107

Seus novos interesses traduziram-se muito bem no projeto do Museu de Caracas:
Certos temas apelam para o caráter monumental da arquitetura, a fim de
expressar, digna e majestosamente, seus elevados objetivos  neste caso se
situa o Museu de Arte Moderna de Caracas. Por outro lado, o ambiente
local e a posição dominadora em que a construção será levantada exigiam
uma obra simples, a se destacar, ousada e pura, na paisagem. A solução
encontrada decorre precisamente das condições objetivas do problema: da
paisagem local assim como da conformação e das dimensões de certo
modo reduzidas do terreno, que sugeriam uma forma compacta, capaz de
preservar espaços livres indispensáveis e garantir ao museu a
monumentalidade procurada. Da conveniência de centralizar os apoios
nasceu a forma plástica, simples e espontânea, com a lógica irresistível dos
organismos vivos, permitindo maiores áreas úteis nos pavimentos
superiores destinados às exposições, reduzindo no térreo a zona ocupada
pelas estruturas e criando para as salas do museu grande flexibilidade de
iluminação. Plasticamente, procuramos acentuar o "aspecto fechado" do
exterior, com a previsão de apenas reduzidas aberturas necessárias a uma
determinação de escala. Deste modo, estabelecemos um contraste com o
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interior "mais aberto", criando para os visitantes uma agradável sensação
de surpresa.108

É curioso que as explicações de Niemeyer não toquem no comércio com os símbolos
históricos da arquitetura. Afinal, o Museu de Arte Moderna de Caracas (figs. 142,144), com o
partido de uma pirâmide invertida no alto de uma encosta a dominar a paisagem é uma
estrutura que inverte diametralmente os ditames do classicismo e a lógica estrutural da
alvenaria numa nova tectônica, propiciada pelo concreto. No plano simbólico, a pirâmide é
uma montanha artificial, é toda ela uma coisa e nada de espaço; a alvenaria de pedra ou
adobe das pirâmides egípcias só resiste à compressão, enquanto a tecnologia moderna do
concreto armado e protendido, por seu turno, resiste à flexão e torna possível a pirâmide
invertida. O volume tem poucas aberturas, com prioridade para a integridade plástica da
pirâmide, mimese e clímax das formas dos montes, símbolo veemente do elevar-se do
homem a partir da natureza sem, contudo, deixar de ter certo aspecto de brotamento e
crescimento, as raízes na terra talvez. De fato, o volume tão claramente formulado do
museu, pelo menos pelo que se vê em croquis de Niemeyer (fig. 144) irradia-se para o
horizonte recortado por cumes montanhosos, sendo como um monte rebatido pela linha
imaginária do horizonte, traço do plano horizontal no infinito.
Esse museu faz-se acessar por uma longa rampa elevada, uma promenade
architecturale, pela qual se adentra o prédio pelo nível mais baixo dedicado às exposições,
que, por rampas, permite acesso aos dois pisos superiores, cada qual em formas livres,
recortadas e descoladas da superfície piramidal periférica, ou seja, com amplos visuais e
liberdade de organização e de percurso das exposições. O último piso, em forma recortada
orgânica, ao modo de Arp, tem seus "braços" que se elevam em rampas até a superfície
externa, para refletir luz e acentuar o sentido ascensional; além disso, sua desvinculação
para com a envoltória piramidal, fez com que fosse sustentado por tirantes que pendem de
duas vigas caixão no plano da cobertura, as quais recolhem e transferem as cargas à
envoltória. A cobertura permite iluminação zenital indireta por uma engenhosa solução de
placas de concreto com secção em forma de "s". Aqui se realiza um percurso ascensional à
luz e ao espaço mais amplo, ao contrário da contração da pirâmide no vértice e na escuridão
de suas câmaras.
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5.10 UM PERCURSO ANCESTRAL PELOS PALÁCIOS DE BRASÍLIA

O Plano Piloto de Lúcio Costa (figs.40,41,145) tinha uma forma perceptível em
qualquer ponto de sua extensão, por uma relação permanentemente desobstruída com a
linha do horizonte (figs.143,148,151,159,162,166,171), no que estava obviamente posto no
quadro da urbanística de Le Corbusier, e não somente pela segregação das funções. Com
efeito, a especialíssima Praça dos Três Poderes não poderia ser mais destacada da cidade,
que transcorre de fato no eixo norte-sul e no cruzamento desse com o eixo monumental
leste-oeste. Trata-se de um espaço de dimensões monumentais, cujo fundo é diretamente o
sítio natural, o lago e o horizonte do serrado, e isso condicionou a monumentalidade dos
prédios.
A chegada à Praça dos Três Poderes pelas vias do eixo leste-oeste, após a seriação
absoluta dos pavilhões dos ministérios, esses bem recuados da via, passa antes pelo
Itamaraty (fig.147) e, na saída, pela pista do lado oposto, pelo Palácio da Justiça. Essa
chegada tem, na implantação do conjunto do Congresso Nacional a indicação de entrada
(fig.148). O leito das vias de acesso foi nivelado de modo a coincidir com a Esplanada, sobre
a qual repousam os volumes das duas Câmaras. À distância, a Esplanada do Congresso oculta
a Praça num nível mais baixo por detrás dela, fazendo-se essa grande laje horizontal, de
horizonte virtual e geométrico, contra o qual se recorta, ao longe o horizonte empírico
levemente ondulante do Planalto Central para além do lago. Ao nos aproximarmos do
Palácio do Congresso em direção à Praça dos Três Poderes, esse edifício oculta apenas os
seus estacionamentos no nível da Praça, mas deixa ver e estabelece relações visuais com os
palácios do Planalto e do Supremo.
A esplanada horizontal, encaixada nos aterros das vias em cada extremidade, e as
altas torres do Congresso, reiteradamente verticais, têm uma referência interessante no
templo egípcio de Hatshepsut (fig.149). Esse templo apresenta um amplo terraço encravado
no fundo suave de uma escarpa abrupta, que o atravessa segundo uma pronunciada
horizontal, acessada desde o nível mais baixo do terreno plano do deserto, por uma rampa
processional, do mesmo modo que no Congresso. A direção vertical é dada pelo paredão de
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Figura 145

Figura 146
Figura 145 – O Plano Piloto de Lúcio Costa.

Fonte: http://braslia-dffranero.blogspot.com.br/2008/09/plano-piloto-de-braslia.html

Figura 146 – Lúcio Costa - Brasília, Eixo Monumental e a torre de TV.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Eixo_Monumental#/media/File:Brasilia_aerea_eixo_monumental.jpg
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Figura 147 – Oscar Niemeyer - Brasília, jardins do Itamarati com o Palácio da
Justiça e o Palácio do Congresso Nacional ao fundo.
Fonte: Foto do autor.

Figura 148 – Oscar Niemeyer - Brasília, Palácio do Congresso Nacional.
Fonte: Foto do autor.

Figura 149 – Templo egípcio de
Hatshepsut em Deir el-Bahri.
Fonte: http://modernscribe.blogspot.
com.br/2012/01/wordless-wednesdayall-about-hatshepsut.html
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rocha ao fundo, que, impenetrável, devora, por assim dizer, o espaço, enquanto as torres do
Congresso apenas estabelecem uma notação de verticalidade contra um horizonte tão
amplo.
Os templos funerários egípcios como o de Hatshepsut apresentavam peristilo e
arquitraves na abertura das salas para os pátios internos escalonados, o piso de um sendo o
teto da sala do nível inferior; tratava-se de uma transição da luz para a obscuridade total da
sepultura, uma obscuridade que tinha sentido positivo na religião egípcia. Uma certa
aversão ao espaço, afinal apenas o vazio e o nada, caracterizava o fato de os egípcios
evitarem o vão livre e a amplidão desobstruída de espaços internos, algo da mesma ordem
que o valor negativo da obscuridade e da noite109, pelo qual a necessidade da “coisa”, afinal
sólida e palpável, adquiria sentido na religião egípcia, um sentido cósmico a ligar terra e céu.
A verticalidade tão evidente nos obeliscos e nas pirâmides aparecia, também, com esse
sentido cósmico em muitos outros monumentos, como nos templos funerários do médio
império, como esse de Hatshepsut, em que está implicada a verticalidade do paredão
rochoso à base do qual está implantado.
Nessa mesma obra, a horizontal aparece nos extensos terraços, que se acomodam no
terreno como pontes a vencer simbolicamente o vale do Nilo, do mesmo modo que o
horizonte do deserto provê, em geral, a linha contra a qual as pirâmides se destacam. Fica a
questão de compreender o sentido da transposição e da inversão da “fobia” ao espaço em
uma espacialidade ilimitada no Plano Piloto de Costa. O que para os egípcios era um portão
para a escuridão e o espaço devorado pela impenetrabilidade da rocha, aqui é notação de
entrada a um espaço que se destaca da cidade e onde se realizam manifestações e rituais de
massas, senão plebiscitários mesmo, pois que a esfera decisória transcorre em salas,
auditórios e gabinetes fechados no interior dos volumes.
Não deixa de ser irônico que os volumes das duas Câmaras pousadas sobre o
horizonte da Esplanada sejam uma um morro, e a outra um morro rebatido para baixo em
torno de uma horizontal, ou seja, imagens externas que irradiam para a amplidão do
Planalto Central, enquanto a esfera da política transcorre dentro desses volumes sem
janelas.
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Apontado por Giedion
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O palácio do Planalto (figs. 158,161 ) que abriga o gabinete da Presidência da
República, e o do Supremo Tribunal Federal (figs. 162,163 ), bem como os palácios da Justiça
(fig. 167) e do Itamaraty (figs. 169-171 ), seguem, com variações, um esquema assimilável ao
do templo grego, ou seja, uma cela cujo espaço interno está cerrado ao exterior sem janelas,
circundado por um peristilo. O templo grego, segundo historiadores puro-visibilistas como
Riegl e Giedion, atuava do volume para fora, tal como nos monumentos egípcios. No templo
grego, contudo, o peristilo criava uma região de sombra e profundidade limitada ao redor da
cela, cuja individualidade cerrada demarcava uma religiosidade diferente da egípcia e que se
relacionava de modo diferente com a vida civil dos espaços abertos; isto leva a crer que a
monumentalidade de um anfiteatro grego, totalmente aberto e não coberto, pudesse ter
sido do mesmo tipo que a do templo. Por motivos diversos e com sentidos diferentes
daqueles dos egípcios, os gregos tampouco sentiram necessidade de modelar e
monumentalizar os espaços interiores, talvez porque sua vida civil transcorresse ao ar livre.
Tanto no Planalto, no Supremo, no Palácio da Justiça como no Itamaraty, todo o
organismo funcional está adstrito a um núcleo, o correspondente à cela do templo grego,
constituído por uma malha regular de pilares e cerrado por uma curtain-wall. O espaço
interno ao núcleo não se mostra em geral à inspeção externa, e é resolvido de modo a
prover um fundo neutro do qual se destaca o primeiro plano do peristilo, esse sim tendo
espaço, alguma profundidade e um sentido perspéctico, como no Planalto, em que a visão
frontal se torna secundária à diagonal com os perfis em esconso das colunas; praticamente,
não há o plano da fachada, mas sempre a profundidade do peristilo. Quanto mais diagonal e
oblíqua à visão, tanto mais o perfil da coluna se revela.
O prédio visto pelas faces extremas da série de ocorrências repetidas do padrão
estrutural mostra as horizontais do solo, da laje de cobertura e da laje de piso do peristilo, a
qual se funde, por continuidade, com as colunas de perfil curvo a fazer a transição à vertical
no plano da fachada, se é que assim se pode chamar. Essa horizontal resulta tensa e
dinâmica, move-se numa direção para retornar pela outra, em vai e vem. Se uma
extremidade acentua a profundidade pela transição da coluna à laje, a outra como que
bloqueia e reconduz o olhar; esse é o papel da “fachada” lateral. No Supremo, essa fachada
tem outro papel, é por ela que se atinge o peristilo e se adentra o prédio por uma
plataforma (Fig.162), e é nessa direção que as colunas se recortam frontais contra o fundo
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neutro do edifício e contra o horizonte. As proporções e a aeração do espaço do peristilo são
totalmente diversas daquelas do Planalto.
A neutralidade visual dos núcleos funcionais desses palácios, no interior dos quais
transcorrem as decisões da vida civil da nação em reuniões, audiências e seções de um
tribunal, faz deles não mais que um fundo neutro para o peristilo que irradia a amplidão, o
que, ironicamente, representa a enorme distância entre a esfera decisória e os rituais
plebiscitários que transcorrem fora, na amplidão da praça, como festejos de posse de um
presidente recém-eleito, recepções a delegações estrangeiras ou manifestações de protesto.
Por isso, pouca diferença faz que a “cela” seja toda transparente, envidraçada, a não ser
para as vistas que se tem do interior para o exterior. O interior e o exterior só se encontram
num contínuo espacial no púlpito à entrada do Palácio do Planalto e no salão solene em que
se prolonga internamente, bem como na plataforma de acesso ao supremo, uma
continuidade que mostra seu simbolismo naquelas mesmas grandes cerimônias. Que essa
continuidade seja apenas simbólica, marca o descompasso entre as formas institucionais da
democracia indireta e a evocação populista das imagens arquitetônicas da democracia
direta.
No Itamaraty e no Palácio da Justiça, a orientação do peristilo à visão diagonal é
temperada com a visão frontal. Afinal, há aqui duas situações de visão, a diagonal para quem
se desloca no eixo monumental, e a frontal para quem adentra os edifícios. Já o Alvorada
(Figs. 173-175), afinal uma residência presidencial, está afastada para uma parte mais
campestre e propensa ao recolhimento, como a “casa grande” de outrora; ali se repete o
mesmo princípio tomado ao templo grego, porém com sentido bastante diverso, ou seja, o
de evocar o recolhimento e o senso de hospitalidade, como se dava nas antigas fazendas
brasileiras que acolhiam os viajantes a cruzar distâncias imensas.
O interior do núcleo funcional é, para a visão exterior, apenas fundo neutro e de
alguma profundidade contra o qual se recorta o peristilo. O padrão, na vista oblíqua ao
plano da fachada que, perspectivamente, aproxima o eixo vertical das colunas umas das
outras, é tensionado pelas curvas que fazem a transição entre essas verticais e a horizontal
da laje de piso do peristilo. As faces laterais às extremidades da série de repetições são
abertas e não mediadas pelo peristilo que contornasse todo o núcleo. O fim da série é
abrupto, muito moderno, implicando repetição ilimitada, sem terminação definida, ao
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contrário do que se dava no templo grego; segue o procedimento típico das obras de
engenharia, de seriação repetitiva de um padrão estrutural. A capela ao lado, arremata a
continuidade das linhas horizontais numa reapresentação das curvas do peristilo que, aqui,
geram a capela por rotação helicoidal, refazendo, desse modo, a analogia já clássica entre a
dualidade espaço--volume e o procedimento da olaria, resultando algo entre movimentos
graciosos e ascensionais, com analogias histórico-arquitetônicas de sentido religioso.
Através do partido de projeto dos peristilos, Niemeyer estabeleceu um jogo entre os
vários palácios. A família de curvas com que desenhou suas colunas e a articulação com uma
laje elevada, ofereceu a oportunidade de flexionar o padrão geral em proporções e
dimensões diferenciadas em cada palácio. Há um uníssono entre eles, quer pela clareza com
que as colunas se fixam à memória, quer quando se os vê simultaneamente em algumas
posições através das distâncias consideráveis que caracterizam a escala da Praça dos Três
Poderes e do Eixo Monumental. Os percursos ao redor desses palácios e entre eles revelam
surpresas de enquadramento e de correspondências visuais. As torres e as cúpulas do
Congresso participam de modo diferenciado, mas reiteram ora as formas construídas, ora o
horizonte, ora as horizontais e verticais que estruturam o grande esquema minimalista.
O Palácio da Justiça e o Itamaraty participam de modo diverso, sendo evidente a
frontalidade de seus padrões estrutural-decorativos e sua implantação mediada pelos
espelhos d’água que tantas oportunidades criaram para o paisagismo. No Itamaraty, a
estrutura do peristilo, aliás, em concreto deixado aparente, destacou-se completamente do
volume, de modo que entre sua última laje e a cobertura pertencente ao exoesqueleto
criou-se um espaço contemplativo (fig. 170), o que intensifica a zona de sombra do peristilo,
de modo que o padrão dos arcos resulta mais claro e mais livre de articulações, como que
completo em si mesmo. O fato de as colunas de pedra artificial brotarem da água, como as
plantas e os canteiros (figs. 169,170), evoca imagens de uma natureza edênica, sem
conflitos.
No Palácio da Justiça, o padrão estrutural é ainda mais gráfico e ornamental, ou seja,
uma série de meios-arcos ou de arcobotantes trazidos ao primeiro plano do edifício (fig.
167). A forma resulta, dada a repetição dos arcos com a mesma orientação, como que de
sementeiras vegetais ou de ninhadas animais. As imensas gárgulas que atravessam o plano
dos arcos são como mãos juntas que oferecem a preciosa água ou como canoas cortadas e
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Figura 150 – Oscar Niemeyer - Brasília, espelho d’água entre o Palácio do Congresso Nacional e a Praça
dos Três Poderes.
Fonte: Foto do autor.

Figura 151 – Brasília, panorama da Praça dos Três Poderes.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 152 – Oscar Niemeyer – Croquis dos palácios
de Brasília. Publicação original em Módulo.

Fonte:
http://poderonline.ig.com.br/wp-content/
uploads/2011/06/croqui.jpg

Figura 153 – Oscar Niemeyer – Croquis
dos palácios de Brasília. Publicação
original em Módulo.

Fonte:
http://acidadebranca.tumblr.com/
post/24392014096/black-white-sketches104-oscar-niemeyer

Figura 155 – Oscar Niemeyer
Croquis dos palácios de Brasília.
Publicação original em Módulo.

Fonte:
http://poderonline.ig.com.br/wpcontent/uploads/2011/06/croqui.jpg

Figura 154 – Oscar Niemeyer – Croquis dos palácios
de Brasília. Publicação original em Módulo.

Fonte: http://acidadebranca.tumblr.com/post/24392014096/
black-white-sketches-104-oscar-niemeyer

Figura 156 – Oscar Niemeyer
Croquis dos palácios de Brasília.
Publicação original em Módulo.

Fonte:
http://poderonline.ig.com.br/wpcontent/uploads/2011/06/croqui.jpg
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Figura 157 – Oscar Niemeyer - Brasília, Palácio do Planalto, interior.
Fonte: Foto do autor.

Figura 158 – Oscar Niemeyer
Brasília, Palácio do Planalto.
Fonte: Foto do autor.

Figura 159 – Oscar Niemeyer - Brasília, Palácio do Planalto.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 160 – Oscar Niemeyer - Brasília, Palácio do Planalto.
Fonte: Foto do autor.

Figura 161 – Oscar Niemeyer - Brasília, Palácio do Planalto.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 162 – Oscar Niemeyer - Brasília, Palácio do Supremo Tribunal Federal com
o Congresso Nacional ao fundo.
Fonte: Foto do autor.

Figura 163 – Oscar Niemeyer - Brasília, Palácio do Supremo Tribunal Federal com o
Congresso Nacional ao fundo.
Fonte: Foto do autor.

427

Figura 164 – Oscar Niemeyer
Brasília, Praça dos Três Poderes com o Congresso
Nacional ao fundo.
Fonte: Foto do autor.

Figura 165 – Oscar Niemeyer
Brasília, Praça dos Três Poderes com o Monumento
pela Construção de Brasília e o Panteon da Pátria
Tancredo Neves ao
fundo.
Fonte: Foto do autor.

Figura 166 – Oscar Niemeyer
Brasília, o Panteon da Pátria Tancredo Neves.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 167 – Oscar Niemeyer - Brasília, Jardim do Palácio da Justiça.
Fonte: Foto do autor.

Figura 168 – Tarsila do Amaral – Calmaria II.
Fonte: http://mathema.com.br/sala-fundamental1/
geometria-e-a-arte-de-tarsila-do-amaral/

Figura 169 – Oscar
Niemeyer
Brasília, Jardim e espelho
d’água do Itamaraty.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 170 – Oscar
Niemeyer
Brasília, Jardim e espelho
d’água do Itamaraty.
Fonte: Foto do autor.

Figura 171 – Oscar
Niemeyer
Brasília, Jardim e espelho
d’água do Itamaraty.
Fonte: Foto do autor.

Figura 172 – Oscar
Niemeyer
Brasília, Catedral.
Fonte: Foto do autor.
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Figura 174

Figura 173

Figura 173, 174, 175 – Oscar Niemeyer
Palácio da Alvorada. Fotografias de Marcel Gautherot.
Fonte: http://www.ims.com.br/ims/instituto/unidades/saopaulo

Figura 176 – Estudo colunas dos palácios do Planalto
e do Supremo Tribunal Federal. Desenhos do autor.
Figura 175

Figura 176
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deslocadas de sua função junto à água, como se todas as funções retornassem a uma
indiferenciação originária. Em todo caso, dá-se a figuração dos reinos mineral, vegetal e
animal enfim pacificados. Aqui, a interpenetração entre estrutura, água e canteiros é ainda
mais completa do que no Itamaraty. Ambos os palácios, contudo, evocam o país das
maravilhas a ser encontrado depois do último morro, como aqueles cristais gigantescos
brotando da água na pintura de Tarsila do Amaral (fig. 168).
Os padrões de composição de curvas nos peristilos tendem a formar unidades
fechadas por um padrão de perfis curvos espelhados, variando a distância entre as partes
gêmeas. Cada padrão contém, como uma envoltória, o perfil de uma bailarina clássica como
no esquema que apresentamos (fig. 176); a referência às cariátides é por demais evidente,
mas aqui a bailarina se equilibra na ponta de um pé e se distende para o alto sem suportar
qualquer peso, como se o peso e a pena aos traidores já tivesse sido expiada. Mais uma vez,
a técnica do concreto permite pontos de apoio minúsculos, mas o faz sem deixar os
bastidores, como se a indústria moderna e a ciência constituíssem um pedestal sobre o qual
a humanidade redimida pudesse, enfim, brotar sem cicatrizes nem dores. No Planalto e no
Supremo, as bailarinas gêmeas do padrão estão distantes, como a conter a profundidade
num vai e vem cíclico. No Alvorada, elas estão se tocando, e o padrão unitário se repete em
profundidade na diagonal ou em ritmo constante no plano frontal. Seja como for, não há
conflito, como se a diferenciação reprimida do povo mestiço e subdesenvolvido, na
plenitude de sua floração, retornasse à reiteração familiar ou comunitária.
O interior daqueles palácios é elegante e bem resolvido, servindo muito bem ao
cerimonial e aos trabalhos, os quais cresceram muito ao longo de décadas, sempre com mais
edifícios de escritórios construídos paralelamente ao eixo monumental em ambos os lados.
Edifícios de tribunais foram acrescentados nas proximidades do Supremo, por detrás dele
para quem observa da Praça, alguns deles com projetos de Niemeyer, os quais terminaram
por desfazer a relação franca e direta dos palácios com o horizonte do planalto central (fig.
151). Além disso, passagens subterrâneas ou aéreas, entre os prédios originais e os que se
acrescentaram criam ruídos visuais que vulgarizam a monumentalidade do conjunto. O
minimalismo daquelas amplas extensões entre os edifícios é muito delicado e sensível,
decaindo na vulgaridade por interferência até mesmo da sinalização de trânsito (fig. 164).
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Apesar de seu plano piloto diferenciado, Brasília é uma cidade brasileira, sujeita a
muitos dos problemas que afetam a todas as outras. Com o passar dos anos e de décadas, as
vias locais da Praça dos Três Poderes foram conectadas ao sistema metropolitano de
circulação viária, inclusive à ponte JK (fig. 65) que ultrapassa o lago Paranoá e liga o Plano
Piloto a cidades-satélite. Desse modo, por essas vias passa hoje intenso trânsito, com muitas
linhas de ônibus, o que torna o local ruidoso e poluído como uma daquelas grandes avenidas
paulistanas; é algo como se o trânsito das avenidas que circundam o Parque do Ibirapuera
fosse deslocado para o seu interior. A manutenção pouco solícita dos acabamentos é outra
fonte de ruído visual e de desconcentração para a contemplação daquele espaço único.
O edifício do Panteão da Pátria Tancredo Neves (figs. 165,166), isolado logo além da
Praça, a oeste e numa cota abaixo, foi implantado em 1986 de modo a participar do jogo de
curvas e formas que se desvelam à distância. Seu isolamento junto a uma área de extensa
vegetação em direção à baixada do lago, deixa ver, por contraste, quão sensível a
arquitetura de Niemeyer em Brasília é à aglomeração de edifícios e ao agito cotidiano de
uma metrópole, algo que, afinal, o Plano Piloto de Brasília concebido para uma população de
500 mil habitantes nunca pretendeu ser. A grilagem e a especulação imobiliária no Distrito
Federal, em ação já nos tempos da construção de Brasília110, no entanto, quiseram o
contrário (Fig. 41).
Parece-nos, a julgar por essa arquitetura de Niemeyer e pelo intenso afeto que a
envolve em meio aos brasileiros, que o Brasil não resiste à tentação de imaginar-se ou de
tentar ser aquela civilização autóctone e peculiar que poderíamos legitimamente vir a
construir, como as outras civilizações e povos do passado, não fosse a fatalidade de a
modernidade interceptar seu curso, tal como pensava Euclides da Cunha. A aposta de
Pedrosa em Brasília, no Plano Piloto de Costa e na arquitetura de Niemeyer, é, no plano
simbólico, um tiro pela culatra, pelo qual continuamos como retaguarda do sistema
econômico capitalista global e a celebrar nossa peculiaridade e nossa cordialidade. Se o
impiedoso realismo euclidiano estiver certo, o nosso “homem cordial” nunca será mais do
que uma expressão negativa, ou seja, designação daquele povo recalcitrante que não se
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deixa disciplinar pelo “cálculo monetário”, o qual, como queria Simmel111, era a essência do
comportamento moderno.

5.11 AUTONOMIA E PAISAGISMO

Outros passos do desenvolvimento que Pedrosa imprime à questão da autonomia da
obra arquitetônica mostram-se nos seus comentários sobre a moderna arquitetura
paisagística brasileira e sobre a obra de Burle Marx. Em “Arquitetura Paisagística no
Brasil”112, Burle Marx aparece como o revolucionário que criou o paisagismo moderno no
Brasil por tornar essa modalidade autônoma, ou seja, capaz de se redefinir e de abandonar
atitudes viciadas, que a origem colonial do Brasil havia criado e reproduzido, na paisagem
natural brasileira. Pedrosa não deixava de notar que Burle Marx conquistara a autonomia da
arquitetura paisagística ao nela introduzir questões desenvolvidas pela pintura moderna, a
“pintura pura”, o que consistia numa inesperada “contribuição de primeira ordem” dessa
última.
As atitudes viciadas herdadas da colonização talvez sejam parte de nosso repertório
nacional de autocrítica e não mereceriam maior atenção se não apontassem para o projeto
de modernização e de construção do Estado nação que permeia os escritos de Pedrosa.
Assim, o índio teria feito perpetuar sua atitude predatória e de adaptação medíocre ao meio
natural, o qual oferece facilidades para o nível medíocre, mas dificuldades consideráveis
para propósitos mais ambiciosos. [bem exagerado o comentário, isso não é Pedrosa, ele fala
de uma atitude “sem cerimônia” do índio para com a natureza] O português, e com ele o
africano [salvo engano, ele não diz nada do africano], tratou o meio pelo machado e pelo
fogo, jamais se permitindo “intimidade com a mataria” e era tipificado pelo comerciante
suburbano e sua preferência por moradia em terrenos nus e murados com uma casa ao
centro. As necessidades de representação de uma sociedade que, não obstante, não podia
manter-se sempre e por toda parte em níveis tão simplórios, fizeram adotar, com o Império,
111
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Figura 177 – Burle Marx – Jardim Botânico do Instituto Inhotim,
Brumadinho, Minas Gerais.
Fonte: www.setemalas.com.br

Figura 178 – Burle Marx – Jardim do Museu de Arte da
Pampulha, Belo Horizonte. Foto Glenio Campregher.
Fonte: Flickr portal PBH Pampulha

Figura 179 – Burle Marx – Jardim Botânico do Instituto Inhotim,
Brumadinho, Minas Gerais.
Fonte: www.setemalas.com.br

435

Figura 180 – Burle Marx – Jardim
Botânico do Instituto Inhotim,
Brumadinho, Minas Gerais.
Fonte: www.setemalas.com.br

Figura 181 – Tarsila do Amaral – Carnaval em
Madureira, 1924.
Fonte: http://www.melhoresdicas.net/2015/03/tarsila-doamaral-suas-principais-obras.html

Figura 182 – Tarsila do Amaral – Palmeiras 1925.
Fonte: http://www.melhoresdicas.net/2015/03/tarsila-doamaral-suas-principais-obras.html
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os modelos chiques franceses do classicismo e do rococó, com canteiros rígidos, árvores e
arbustos tosados. Em todo caso, configurou-se medo e vergonha da natureza tropical e a
preferência por plantas exóticas em vez da domesticação das nativas.
A arquitetura e o paisagismo autônomos da modernidade vinham, acreditava ele,
livrando-se dos preconceitos da colonização e dos surtos de modernização canibalescos por
descobrir a dimensão positiva do território e da flora, justos representantes e tradutores da
Revolução Nacional Brasileira de 1930, que eram nossos melhores arquitetos. Os passos da
obra de Burle Marx eram-lhe exemplares, talvez mais do que de qualquer arquiteto. Sua fase
inicial havia se valido de uma linguagem pictórica moderna para eliminar os vícios arraigados
e até descobrir no passado dimensões positivas a serem transformadas e reconduzidas ao
repertório. Da pintura moderna impressionista tomara a intensidade da cor com que pôde
abrir espaço para as espécies nativas. Toques de cores intensas, divisionismo cromático e
grandes manchas cromáticas permitiram-lhe criar arabescos irregulares e uma gama de
“bruscos intervalos”. Mas deu o passo seguinte numa nova “fase em que o puro pictórico é
ultrapassado em proveito do puro arquitetônico paisagístico (...)”, em que o paisagismo
deixava, definitivamente, de ter um papel acessório à arquitetura, em que sua autonomia se
tornava plena realização da autonomia da arquitetura paisagística e, metaforicamente, da
autonomia nacional:
Sua função não é mais cadenciar os ritmos das estruturas e dos espaços
abertos na relação interior-exterior. Tende, antes, a definir o “espírito do
lugar”. Estruturando os espaços circundantes, procura o artista criar um
contra-ritmo, que ao mesmo tempo isola a unidade arquitetônica para que
ela se defina e expanda, numa espécie de acentuação ou complementação
de seu passado e de seu programa, e a integra num todo com o meio
ambiente, o clima, a atmosfera, a luz, a natureza enfim.113

A expressão “espírito do lugar” talvez deva ser entendida aqui não na sua
complexidade e na polêmica teórica a que dá ensejo, mas como imagem retórica da
construção do Estado-nação no plano da relação com o território e com o meio natural,
como a regionalidade de Mumford. Esse papel que o paisagismo moderno brasileiro assumia
aos olhos de Pedrosa, ele o via cumprido com clareza quase didática pelo trabalho de Burle
Marx com a palmeira Imperial. Essa espécie exótica havia sido introduzida no Brasil na época
113
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da vinda da corte portuguesa, junto com o jardim neoclássico. Mas a moda anti-imperial do
período republicano viria a banir o neoclássico e a palmeira Imperial em favor quer do
jardim romântico, quer do “jardim colonial”, “invenção pitoresca de voo curto”. A
autonomia da arquitetura paisagística conquistada por Burle Marx veio, então, resgatar a
Palmeira Imperial do ostracismo:
Em vários de seus projetos, pretende revolucionar a velha palmeira,
dando-lhe uma importância plástica fundamental. Mas já não a trata como
individualidades soberbas solitárias, ou tristemente à moda militar, ou de
procissão, em fila de dois, como no bom velho tempo do Império. Quer vêlas democraticamente unidas por massas, embora em ordem
preestabelecida como num templo cheio de colunas à egípcia. Grupando-as
em majestosos blocos, sua ideia é fazer valorizar os espaços envolventes
dos edifícios de programa cultural – museus, escolas, bibliotecas, etc.114

Um pouco mais tarde, Pedrosa veio a notar outra tendência que despontava no
trabalho de Burle Marx:
Nos projetos dos últimos tempos, Burle Marx tende a uma composição
abstrata mais pura; procurar então a monumentalidade pela utilização, por
blocos geométricos, das formas vegetais mais plásticas em si mesmas (fig.
147,170,171,177), como, por exemplo, a palmeira, que retorna assim de
longo exílio, depois de ter sido, durante o Império, na época neoclássica,
seu glorioso símbolo vegetal em frente das colunatas e dos frontões
clássicos. Ao lado de Burle Marx, outros arquitetos paisagistas estão
começando a aparecer.115

5.12 TENDÊNCIAS DA ARQUITETURA BRASILEIRA
Outro momento do contributo de Pedrosa à AMB foi a identificação e a enunciação
de tendências da pesquisa estética e o colorido das imagens com que vislumbrou ou
antecipou possibilidades de que alguns arquitetos souberam apropriar--se e desenvolver. Os
arquitetos

brasileiros,

sabiamente

tratando

do

condicionamento

ambiental

nas

particularidades dos climas tropicais e subtropicais do país, teriam sabido desenvolver, nas
primeiras décadas da AMB, soluções que combinavam ventilação natural e proteção contra a
radiação solar. A partir dos primeiros brise--soleils móveis usados por Le Corbusier, nossos
arquitetos desenvolveram esse tipo de dispositivo e ainda outros para fim similar. Pedrosa
ressaltou positivamente o caráter de pesquisa plástica que essas soluções adquiriram com
114
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Figura 183 – Tarsila do Amaral – O Lago, 1928.

Fonte: http://www.melhoresdicas.net/2015/03/tarsila-doamaral-suas-principais-obras.html

Figura 184 – Arq. Lúcio Costa, Affonso
Eduardo Reidy, Jorge Machado Moreira,
Hernani Vasconcelos, Carlos Leão e o
então jovem Oscar Niemeyer – Palácio
Capanema (ministério da Educação e
Saúde),1936.
Fonte: http://aloriodejaneiro.com/2015/04/09/
roteiro-niemeyer-rio-de-janeiro-e-niteroi/

Figura 185 – MMM Roberto - Edifício à rua Sadock
Sá, 1957, Rio de Janeiro.
Fonte: https://br.pinterest.com/arjunacordaro/
irm%C3%A3os-roberto-ou-mmm-roberto/
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nossos arquitetos, ao contrário da opinião de Max Bill116, por exemplo. Assim, uma
dimensão de plano pictórico abstrato foi atingida por nossa arquitetura:
Os painéis móveis de brise-soleil animam as fachadas e criam, às vezes,
graças ao jogo de sombras e de luzes, e à utilização da cor, uma impressão
pictural. Os irmãos Roberto, de início, depois Lúcio Costa, Niemeyer em
seus princípios, Reidy, Rino Levi, Bolonha, elevaram essas invenções a uma
verdadeira arte gráfica, bidimensional.
Através do brise-soleil a imaginação plástica de nossos arquitetos recriou as
fachadas e através das paredes fenestradas, as tramas, os claustros, o
cobogó, os painéis montados sobre chassis deram o toque próprio à nossa
arquitetura moderna, feito de encanto, graça audaciosa e de nervosismo117.
(...)
As fachadas orientadas para o sol põem problemas delicados. Ainda assim,
o brise-soleil em certos casos deixou de ser um problema puramente
funcional para se tornar puro jogo ou capricho decorativo. Muitas vezes os
arquitetos se deixaram tentar pelos prazeres dessas fantasias de luz e
sombra. Por intermédio do brise-soleil a sua imaginação plástica recriou as
fachadas, e com as paredes rendilhadas, as tramas, as clausuras, o cobogó,
os painéis soltos e armados em caixilhos, deram um cunho muito especial à
nossa moderna arquitetura, feita de charme, de graça ousada e de
mobilidade nervosa118.

Esse desenvolvimento do plano pictórico-arquitetônico significava para Pedrosa,
contudo, certo desinteresse pelo “pensamento espacial mais articulado e mais aprofundado,
nos jogos dos volumes e dos espaços interiores“119. Os “brilhantes resultados obtidos pelos
próprios arquitetos, com seus próprios meios, no jogo sutil das superfícies”, ou seja, a
autonomia da superfície arquitetônica superava amplamente as tentativas de uso de painéis
de azulejos produzidos por artistas plásticos. Já a linearidade observada nas velhas
construções senhoriais coloniais e imperiais, obras do rude mestre de obras português em
sintonia com os condicionantes locais, teria sido absorvida também pela pesquisa
arquitetônica moderna no predomínio da horizontalidade: “Bolonha, M. M. Roberto e Lúcio
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Costa são muito sensíveis ao encanto calmo desta dominante horizontal”120. No polo oposto
dessa calma horizontal, Niemeyer
(...) se entrega cada vez mais a um gosto barroco pelas grandes formas
irregulares e amplas curvas. Por esse lado ele representa uma outra
tendência, e que busca as soluções plásticas nos jogos de volumes, na
articulação dos espaços, o verdadeiro campo das experiências plásticas
arquitetônicas. (...).121

Estes comentários não deixam dúvida sobre a exigência de autonomia no sentido de
busca das manifestações mais próprias da arquitetura e através delas conduzir a pesquisa
plástica, pelo que a espacialidade era preferida ao plano. Mas isso equivale a uma concepção
de autonomia um tanto questionável, tanto quanto a lei de desenvolvimento da arquitetura
que Pedrosa enunciava em direção da integração perfeita que a autonomia do espaço
realizaria. Por que a arquitetura se desvaloriza ao adotar um caráter mais pictórico, ou mais
escultórico? Essa diretriz de legitimação tem a estrutura da teleologia, como quando
Clement Greenberg enunciava que a pintura moderna se desenvolvia em direção a eliminar
todas as convenções que lhe fossem dispensáveis. Nesse último autor, a teleologia da
pesquisa autônoma já aparecia122 desvinculada da teleologia da sociedade do trabalho, o
que não se dava com Pedrosa, para quem a “perfeita integração” tinha o sentido das
“finalidades coletivas”.
Outro aspecto dessa avaliação de tendências é a necessidade de vincular o projeto de
racionalização e desenvolvimento, que Pedrosa considerava teleologia da AMB, ao passado,
ao que pudessem ser as raízes da nacionalidade. Nesse ponto, endossava Lúcio Costa no que
esse observara acerca das duas tendências na tradição Luso--brasileira, as linhas retas do
“portuga” e as curvas que o negro, homem de imaginação por oposição ao português,
tomara para si e desenvolvera123. Assim, a curva e a plástica de Niemeyer seriam a
emergência “do gênio criador do povo”, que, supostamente, já se havia manifestado no
barroco. Isto nos parece um tanto carente de base no conceito de Barroco que, se
examinado, pode conduzir a descartar esse mito do barroquismo de Niemeyer, inclusive com
as tonalidades negativas que o termo veicula.
120
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Figura 186 – MMM Roberto Edifício Júlio Barros Barreto,
1947, Rio de Janeiro.

Figura 187 – MMM Roberto
Edifício Júlio Barros Barreto,
1947, Rio de Janeiro.
Fonte: https://br.pinterest.com/
arjunacordaro/irm%C3%A3osroberto-ou-mmm-roberto/

Figura 188 – MMM Roberto
- Colônia de férias do IRB,
1943.
Fonte: https://br.pinterest.com/
arjunacordaro/irm%C3%A3osroberto-ou-mmm-roberto/
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Figura 189 – MMM Roberto –
Edifício MMM Roberto, 1945, Rio de
Janeiro.
Fonte: Cortesia de Google Street View,
Archives de la Construction Moderne,
Cortesia de Projeto Design na Edição 298

Figura 190 – MMM Roberto – Edifício
MMM Roberto, 1945, Rio de Janeiro.

Fonte:
http://www.archdaily.com.br/
br/624727/classicos-da-arquitetura-edificiommm-roberto-marcelo-roberto-miltonroberto-e-mauricio-roberto
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Figura 191 – MMM Roberto –
Sede da Associação Brasileira
de Imprensa, ABI, 1936, Rio de
Janeiro.

Fonte:
http://www.archdaily.com.
br/br/01-37838/classicos-daarquitetura-sede-da-associacaobrasileira-de-imprensa-abi-irmaosroberto/abi-2/

Figura 192 – MMM Roberto – Sede da Associação Brasileira de Imprensa, ABI,
1936, Rio de Janeiro.
Fonte: http://www.leonardofinotti.com/projects/abi
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No desenvolvimento da arquitetura paisagística brasileira Pedrosa via a integração
realizar-se na continuidade do espaço que articulava interiores e exteriores através de
modulações e não de interrupções bruscas. Assim, o jardim adquirira autonomia expressiva
em diálogo com a arquitetura, em vez de ser apanágio para seus defeitos. Seus argumentos
são aqueles que já apresentamos na seção anterior sobre autonomia e paisagismo. Importa
apenas observar ainda como as várias tendências são apresentadas coerentemente com a
teleologia da racionalização e da construção da autonomia política nacional.
Do ponto de vista da técnica construtiva, e de suas decorrências para as
possibilidades dos diversos partidos arquitetônicos, o impulso à industrialização, à medida
que se aproximava a II Guerra Mundial, adquiriu força, “desta vez em ritmo galopante.”
Novos materiais passaram a ser produzidos no Brasil em substituição às importações, tendo
florescido a indústria do cimento portland, a qual livrou o país da importação não só de
cimento, como de perfis metálicos para a construção. Teve impulso a indústria da
construção civil sem a qual, aliás, nem mesmo a especulação imobiliária poderia ter se
desenvolvido. Os arquitetos souberam agarrar a oportunidade proporcionada pela
engenharia nacional que desenvolveu a tecnologia do concreto armado, cuja carência por
barras de reforço logo deixaria de requerer importações com a fundação da siderurgia
nacional:
(...) E quando os jovens arquitetos revolucionários entraram em cena não
lhes foi difícil encontrar no cimento armado não só as virtualidades
reclamadas por sua imaginação plástica, mas também a possibilidade de
integrar seus projetos com as estruturas livres que o próprio concreto
permitia e que os cálculos dos engenheiros tornavam exequíveis. Esta
integração deu à técnica do cimento armado no Brasil tal grau de
desenvolvimento e de virtuosidade que essa técnica hoje constitui quase
que uma ‘escola brasileira’ autônoma de construção civil, e é objeto de
estudo dos engenheiros de todos os países, e seus processos utilizados pelo
mundo afora.124

Esse último comentário sobre o sucesso da engenharia civil no domínio da tecnologia
do concreto armado e, mais tarde, protendido, e sobre como os arquitetos souberam valerse da colaboração dos engenheiros para mútuo benefício, até hoje ressoa na autoestima de
124
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nossos profissionais, como o de uma arquitetura que pôs de lado o gosto retrógrado e soube
fazer uso da técnica para seus próprios fins. Em suma, as dificuldades da arquitetura
oitocentista haviam sido plenamente superadas, aqui entre nós, nas formas autóctones de
uma apropriação crítica e criativa do que surgira em outras terras. Mais do que um sucesso,
estabelecia-se um modelo de ação progressista e desenvolvimentista. As tendências formais,
ao seu modo, haviam dado expressão a esse sucesso:
Um dos traços característicos de nossa arquitetura é sem dúvida a leveza, a
elegância do cimento armado. Toda a obra de Niemeyer e de seus
principais colegas deve sua proverbial leveza, sua beleza plástica às
propriedades intrínsecas de flexibilidade, maleabilidade desse material.
(...)125.

Esses comentários dão-nos a noção precisa do quão insensível teria sido a
intervenção de Max Bill em 1953, o que transparece em várias passagens de Pedrosa, ao
rebater e acatar seletivamente as posições do suíço. [Assim bruscamente? Não quer
acrescentar um parágrafo de síntese como fechamento? Trata-se afinal do último parágrafo
da tese]
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Figura 193 – Affonso E. Reidy – Conjunto Habitacional Pedregulho, 1947, Rio de Janeiro.

Fonte:
http://www.archdaily.com.br/br/01-12832/classicos-da-arquitetura-conjunto-residencial-prefeito-mendes-demoraes-pedregulho-affonso-eduardo-reidy

Figura 194 – Affonso E. Reidy – Conjunto Habitacional Pedregulho, 1947, Rio de Janeiro.
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=863314&page=5
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Figura 195 – Affonso E. Reidy –
Conjunto Habitacional Marques
de S. Vicente, 1952, Rio de Janeiro.
Foto Rudolf R. N. Latvian.
Fonte:
http://www.panoramio.com/
photo/69515429

Figura 196 – Lúcio Costa
– Conjunto Residencial
Parque Guinle, 1946, Rio
de Janeiro.

Fonte: http://www.costaflores.
com.br/tendencias-einspiracoes/45/cobogo--umainvencao-brasileira

Figura 197 – Lúcio Costa
Conjunto Residencial Parque
Guinle, 1946, Rio de Janeiro. Foto
Nelson Kon.
Fonte: http://www.vitruvius.
com.br/revistas/read/
entrevista/15.058/5210?page=6
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CONCLUSÕES
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Pedrosa, em sua última manifestação1, salvo engano, sobre a arquitetura arte
autônoma e sobre o ideal de síntese, tratava a questão já numa perspectiva histórica
encerrada. Numa nota de rodapé afirmava sem ambiguidade: “1) Brasília não era modelo de
integração nem de síntese; 2) A ideia de integração das artes é uma ideia superada ou
inconcebível numa civilização dilacerada como a nossa.”2 Apesar dessa total reversão de
suas expectativas de pouco mais que uma década antes, suas apreciações transpareciam
conflito. Por um lado, elogiava a Estação de Hidroaviões de Atílio Correia Lima como “uma
das obras abstratas mais belas ou mais perfeitas que se criaram por aqui”3. Por outro,
declarava a inviabilidade da arquitetura obra de arte:
(...) A arquitetura-arte, a arquitetura-atividade cultural, transformou-se
num mito, que ainda não foi mas precisa ser denunciado, sem no entanto, o
que é pior, se tornar por isso atividade social racional e consciente numa
técnica construtiva reformulada em função das condições de pobreza do
vasto país do interior ou em função da revolução tecnológica que
prossegue pelo mundo quanto a materiais, quanto a processos de edificar,
quanto à emergente libertação dos limites de localização. (Para vencer a
barreira do subdesenvolvimento, o Brasil carece de toda sorte de
reformulações, inclusive no plano arquitetônico.) (...)4

A questão que moveu este trabalho foi o percurso de
eloquentemente enunciou a arquitetura arte autônoma,

Pedrosa, o crítico que

muito embora tenha sido

demasiado tímido em sua produção crítica nessa área. Após o “fiasco” de Brasília, recuou
completamente e deslegitimou o que havia enunciado, pois se o mundo não fosse
formalizável pela arquitetura, um “mundo dilacerado”, não se deveria fazer crítica de arte da
arquitetura, pois que a arquitetura arte autônoma estava reduzida a um mito, com
conotações nada positivas é de se supor. Não obstante impacientava-se com que a
arquitetura tampouco conseguisse ser uma técnica de gestão da espacialidade e da
materialidade da atividade humana na sua totalidade. Retrospectivamente já nos parece
difícil conceber que tivesse depositado tantas esperanças e tantas exigências na arquitetura
para, no fim, terminar concordando com o senso comum que teme que a arquitetura arte
descuide dos interesses práticos funcionais e técnicos. Venceu a terrível dieta funcionalista e

1
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seu discurso restrito a ideias burguesas de economia e praticidade. Por que esses
movimentos erráticos?
Vimos no capítulo I, Rumo à arte autônoma, que a autonomia da arte que Pedrosa
concebia era condicional e tinha prazo de validade limitado, o qual parecia-lhe já estar se
esgotando nos anos de 1950. Revelar a forma primeira fisionômica como fundo universal de
toda a cognição, como condição para que haja uma realidade ou um mundo, tanto
subjetivamente como intersubjetivamente, teria a virtude de derrubar preconceitos e
conflitos de aspecto insolúvel na vigência do campo perceptivo demasiado diferenciado do
homem ocidental moderno. A decisão de apoiar a AMB em finalidades coletivas e a
extravasão ambiental da arte de Lygia Clark e H. Oiticica, pretendia, em ocasiões um pouco
diferentes, dar prosseguimento ao curso histórico virtuoso ou necessário. Esta era sua
utopia estética.
No capítulo 2, vimos como as concepções de arte autônoma portam alguma
concepção do tempo histórico. Uma concepção pode eliminar tudo o que pudesse haver de
vivo na arte, enquanto uma outra pode conceder-lhe autonomia como correspondente a um
interesse superior da razão, ou ainda, um interesse da vida como vontade de potência. O
progresso e a arte autônoma se relacionam de modos diversos conforme a concepção
moderna do tempo histórico que as informe. Com Kant, o progresso e a arte poderiam se
relacionar fenomenicamente como conflito, mas

haveria uma convergência que nos

permanece oculta. Com Nietzsche tanto o progresso como a arte são ilusões necessárias à
vida como vontade de potência; quanto ao tempo histórico, este era como que
desmagnetizado pelo eterno retorno.
A arquitetura arte autônoma formulada por Geoffrey Scott reconhecia os interesses
superiores da razão, ainda que os envolvesse num procedimento crítico analítico, o que não
deixaria de ser duvidoso senão como balizamento. Scott alertava para a impossibilidade de
que o projeto arquitetônico satisfizesse equanimemente as três condições. Pedrosa, por seu
turno, tomou-lhe de empréstimo a “arquitetura simples e imediatamente percebida”, mas
ignorou sua advertência. A arquitetura arte autônoma de Pedrosa seria, pelo contrário,
perfeitamente capaz de ser ao mesmo tempo a formalização virtuosa do mundo, ou seja, de
realizar a tão desejada síntese entre as três condições.
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Esta convergência utópica tinha que se haver com ameaças no próprio campo da
arte, como foi com as tendências pessimistas ou filistinas que se manifestaram logo após a II
Guerra Mundial. O hedonismo, moral ou material, manifestava-se também no percurso de
Niemeyer, aliás, compreendido por Pedrosa como o dilema da AMB entre o desvio suntuário
e a determinação de levar à nação os benefícios da produção em massa. Surgiu, então,
Brasília, a finalidade coletiva a que atribuía a capacidade de restabelecer a unidade entre a
arte e a formalização do mundo. Finalidades coletivas, técnica moderna e bela arquitetura
pareciam ser a síntese que Pedrosa tanto buscava. Mas aquela era a Brasília dos políticos e
das empreiteiras, e a realidade se impôs. Pedrosa deixou, então, o campo da arquitetura,
para não mais escrever sobre ela a não ser ocasionalmente.
Ao final do capítulo 4, comentando à Espera da Hora Plástica, nos demos conta de
que num mundo de finalidades em conflito, as finalidades coletivas só poderiam ser um
menor denominador comum humano, ou seja, a satisfação da necessidade na reprodução da
vida animal do homem. O argumento do jovem Richard Wagner sobre o que fosse uma
necessidade verdadeira era aquela necessidade individual que se compreendia como uma
necessidade coletiva, ou seja, a voluntária restrição individual em nome da solidariedade
comunitária. O compositor reconhecia que as necessidades materiais e as do espírito seriam
uma e a mesma, a não ser que a necessidade individual não mais fosse reconhecida como
coletiva. Desse modo, o egoísmo era a causa da separação entre a arte e a “vida” e de sua
aparência de naturezas distintas e irredutíveis.

Essa aparência resultava da profusão

inesgotável da vida e da impotência temporária da necessidade, pelo que acumular-se-iam
necessidade sem satisfação e satisfação sem necessidade, ou seja, acúmulo da potência
restauradora até o ponto em que se desatasse o reequilíbrio automático. A potência
produtiva da modernidade surgia, então ao jovem Wagner como a potência restauradora
por prometer satisfação ilimitada da necessidade, o que situa Wagner e a síntese das artes
dentro do fenômeno geral do milenarismo da modernidade. À arte, lugar do relacionamento
da comunidade ou povo com a necessidade por meio do espetáculo catártico, caberia juntar
o que havia se separado, ou seja, as formas diferenciadas do saber, o saber e a vida, as
classes sociais, e todo preconceito que conferia à diferenciação a aparência de condição
natural e eterna. A arte seria, então, o condutor do reequilíbrio entre necessidade e
satisfação. Como a arquitetura é dentre as artes aquela que constrói nosso ambiente e
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aproxima a arte e a técnica, compreende-se porque tantas esperanças e expectativas foram
nela depositadas pelas vanguardas construtivas.
Que o pensamento Wagneriano pudesse informar Pedrosa, não só em seus primeiros
escritos, mas ao longo de toda sua atividade de crítico e de intelectual não deixa de ser
surpreendente, mesmo que se leve em conta que a influência da síntese das artes sobre as
vanguardas construtivas é bem conhecida. A surpresa se deve ao fato de que a presença do
jovem Wagner apagou-se da percepção do público e também dos autores, mesmo daqueles
que registraram a referência ao compositor nos textos pedrosianos. Outras fontes do
pensamento de Pedrosa, como o marxismo, são muito mais visíveis e críveis.
É inconcebível que Pedrosa descurasse da diferença que há entre um processo
histórico na representação do pensamento e o processo real, este último sempre sujeito a
recuos temporários e a movimentos de aspecto ininteligível. Se o egoísmo recrudescia,
como na Brasília dos políticos e empreiteiras, de modo a prolongar a e a espalhar a opressão
e o caos, que se recuasse para a defesa dos que reconhecem suas necessidades como
necessidades coletivas, as camadas populares da sociedade . Daí as expectativas de Pedrosa
voltarem-se para a menor dor para o maior número. No pensamento do jovem Wagner
revela-se, então, uma insuspeitada possibilidade de conversão de utopia em utilitarismo.
Na atividade de pura pesquisa, ou quase, das artes plásticas, que afinal só tem uma
utilidade concebível pedagógica, o recuo de Pedrosa foi mais demorado e mais propenso a
dúvidas e à exploração de tornar o negativo em positivo, como com a Aldeia global de
McLuhan, obra da técnica da informação,

convertida taticamente a “tribalismo na

ultramodernidade”. Mesmo assim, quando do exílio pelo regime militar, Pedrosa abandonou
a crítica e o corpo a corpo com a produção artística.
O que parecia a Pedrosa impossível de ser continuado, a crítica de arte e a crítica de
arte da arquitetura, pode não realizar a unidade entre a arte e a vida, mas, para nós, não
deixa de ter um valor cognitivo. Se Pedrosa tivesse feito a crítica de arte de Niemeyer, como
mostramos que puderia tê-lo feito, teria percebido conexões da AMB de Costa com o
localismo e suas ilusões sobre nossa especificidade antropológica, uma ilusão que, ousamos
dizer, opera como se estivéssemos à espera de um rei mítico a nos redimir. Quem lê seus
escritos sobre Niemeyer fica com a impressão de algo não articulado mas presente, é
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razoável suspeitar que ele pressentisse essa conexão, que não era, afinal, favorável às
expectativas que depositou na AMB. A crítica de arte da arquitetura tem um valor cognitivo
que está sendo desperdiçado pela “seriedade” utilitarista daqueles que porventura tomem
os impasses de Pedrosa por posição de princípio.
Crítica do milenarismo da modernidade
Educação estética da humanidade sugerida por Otília Arantes e apresentada
negativamente nos comentários à “autocrítica” de Niemeyer. Nestes últimos já não há situar
a arte como mediadora entre as compulsões da necessidade e da verdade, por um lado, e a
da lei moral do outro. A cognição que Pedrosa priorizava com a forma primeira fisionômica
era aquela que possibilitasse a emancipação material, nada a desprezar, mas não é a da arte,
mais à distância. Daí o capricho do espírito. O milenarismo não tolera o que não tenha
finalidade definida.
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