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Tendo de falar da relação entre arquitetura e arte não figurativa, e demonstrar seu caráter ativo, 
de recíproca e necessária integração, não podemos nos deter na tese, de resto evidente, da 
idêntica legitimidade. O nosso problema vai muito além das consonâncias históricas, das 
afinidades estilísticas, da atmosfera histórica e cultural de uma época.

Certamente, a relação estilística, facilmente constatável, entre Le Corbusier e Picasso não é 
substancialmente diferente da relação entre Bramante e Rafael. Todavia, o fato de as formas de 
Bramante não corresponderem à semelhança de objetos naturais não nos concede ainda o direito 
de considerar a pintura de Rafael como um conjunto de formas abstratas ou de fatos plásticos 
puros. Na pintura de Rafael existem madonas, santos, figuras alegóricas e retratos: podemos 
certamente julgar esta constante presença da personagem como um fator não preponderante, 
mas não podemos ignorá-la ou descartá-la, e negar assim que aquela personalização da forma 
em figuras de madonas, santos, alegorias e retratos constitui um momento da fenomenologia da 
arte de Rafael. E depois dizer que, na comparação, a arquitetura de Bramante é feita de formas 
puras ou abstratas seria um erro grosseiro: é feita de colunas, arcos, cúpulas, frisos, e esses 
elementos personalizam a imagem, no fato arquitetônico, do mesmo e idêntico modo como 
madonas, santos, alegorias e retratos personalizam a imagem no fato figurativo. Não por acaso, 
colunas, arcos, cúpulas e cornijas são extraídos de uma tipologia clássica, descendem da história, 
exatamente como as figuras de Rafael: nascem de outras colunas e de outros arcos, isto é, de 
objetos já claramente configurados e definidos, e dotados de um conteúdo ideológico ou simbólico 
próprio.

O que importa é que, diante de uma arquitetura de Bramante, somos capazes de identificar e 
nomear os componentes formais (isto é, reconhecê-los como colunas, arcos, cúpulas) do mesmo 
modo como, diante de uma pintura de Rafael, somos capazes de identificar e nomear os 
componentes formais (isto é, reconhecê-los como madonas, santos, alegorias, retratos). Isso 
significa que a arquitetura de Bramante e a pintura de Rafael têm decerto um fundamento cultural 
comum, que precede a determinação da imagem como madona ou como coluna, como santo ou 
como arco, como alegoria ou como cúpula, mas significa também que aquele fundamento cultural 
comum leva necessariamente à personalização ou identificação da forma, ou, antes, da raiz 
formal, com o objeto coluna, arco, cúpula ou com o objeto madona, santo, alegoria.

Aquele fundamento cultural comum é, no caso presente, naturalista; e não já por analogia (que 
subsiste no caso de Rafael mas falta no caso de Bramante) com determinados aspectos do 
mundo externo, mas porque naturalista é sempre o processo que leva à constituição do objeto e à 
sua identificação como o oposto e o complementar do sujeito. Todo naturalismo, diga-se de uma 
vez por todas, é dualista; e exatamente essa atitude dualista fundamental, essa justaposição 
simétrica de objeto e sujeito constitui o ponto de partida comum à arte de Bramante e de Rafael.

Ora, se indubitavelmente a sistemática dualista deu lugar a criações sublimes em todos os 
domínios do pensamento e da arte, devemos todavia reconhecer que o pensamento, a cultura e a 
arte modernos não se fundam mais numa sistemática dualista. Não nos parece que seja este o 
lugar e o momento para discutir se essa sistemática, ultrapassada em todos os campos da 
atividade e da especulação humana, pode sobreviver indefinidamente na arte, como se fosse algo 
de supra-histórico e eterno, lá onde exatamente o caso mencionado de Rafael e de Bramante 
indica e confirma a sua plena historicidade.



Mas eis o ponto: a atitude dualista, isto é, aquela que funda o conceito de natureza como 
representação da realidade, é talvez a única que legitima um fundamento comum — o 
fundamento da representação, justamente — de operações artísticas estruturalmente diferentes, 
como a pintura, a escultura, a arquitetura? Por mais caído ou decaído que esteja o conceito de 
natureza, e portanto de representação, é inevitável que a unidade ou a distinção das artes podem 
ser reconhecidas apenas na analogia ou, antes, na disparidade de seu fazer-se, na prática de 
suas técnicas. E de fato na arte moderna esta disparidade se acentua tão fortemente a ponto de 
dar lugar a uma pintura que quer ser apenas pintura ou ato pictórico, a uma escultura que quer ser 
puro ato plástico, a uma arquitetura que quer ser mera estruturalidade. Nesta mera "práxis" é fácil 
reconhecer a substituição da fixidez da representação por um impulso voluntarista. Mas o que nos 
perguntamos é exatamente se aquelas vontades autônomas e divergentes têm uma razão ética 
comum do mesmo modo como as várias representações tinham uma razão gnoseológica comum. 
É claro, portanto, que o nosso discurso não terá o objetivo de demonstrar uma analogia de 
resultados mas, quando muito, uma concordância metodológica dos processos, já que não cabe 
explicar que, se a representação é avaliável somente nos resultados, a vontade é avaliável 
somente nos processos.

Uma premissa é necessária. A arte não figurativa, não se colocando como representação (e não 
entendo apenas representação de objetos reconhecíveis, mas também de conceitos objetivados: 
por exemplo, o espaço), não aspira a ter uma realidade em si: é real e existe apenas na 
experiência que determina. Mais precisamente: a arte não figurativa — quer se trate de Mondrian 
ou de Pollock, para indicar duas polaridades opostas — não existe sem o observador, do mesmo 
modo (e já estamos no centro de nosso tema) como a arquitetura moderna não existe sem o 
morador. Uma estátua grega, um quadro de Rafael existem também sem espectadores ou exigem 
do espectador a separação de si, o olvido de todo interesse prático, a admiração: aquela estátua e 
aquele quadro são de fato estados criados para serem perfeitos, e portanto acabados, concluídos. 
Uma pintura de Picasso ou de Mondrian ou de Pollock não existe sem o espectador, precisa 
produzir-se e incidir numa flagrante condição humana, inserir-se num estado de tensão e não de 
relaxada contemplação; e ao espectador, que é na verdade um ator, não pede que admire mas 
que participe. Analogamente, um templo grego ou o Tempietto bramantesco de San Pietro in 
Montorio existem mesmo sem o sacerdote oficiante e os fiéis em oração, satisfazem ao rito com o 
simbolismo sublime da sua própria forma. Mas um edifício de Gropius ou de Aalto ou de Wright 
não existe sem habitantes, não existe se não cumprir a própria função, não existe, enfim, sem 
nós. O primeiro fator comum entre arquitetura e pintura e escultura modernas somos portanto nós: 
nós como seres histórica, psicológica e fisicamente determinados; nós com nossos problemas, 
nossos interesses, nossos desprazeres, nossos sentimentos, nossos impulsos de ação; nós como 
agentes da obra de arte, nós, se se quiser, como artistas criadores, porque a arte moderna tem 
este último generoso e talvez utópico encargo: fazer de cada homem, na dimensão extensa ou 
exígua da própria existência, um artista criador.

Como tal, a obra de arte moderna — pintura ou escultura ou arquitetura que seja — nunca é algo 
de acabado (e é esta, salientemos, a grande descoberta e legado dos pais: os impressionistas), 
porque estamos sempre, nós, a acabá-la: é um traçado, uma deixa, um desenho que devemos 
complementar, uma pergunta à qual devemos responder, um lugar que espera, e pede, a nossa 
presença. Sabemos que dizendo isso não dizemos nada de excepcional: desde que o mundo é 
mundo, uma obra de arte é feita para ser olhada, não existe senão no juízo que a reconhece, 
pressupõe a existência do artista e de outros. É verdade que se poderia abrir um problema a 
propósito desse conceito de "juízo", entendido como única mediação possível entre a obra de arte 



e o mundo; no sentido, ao menos, de que seria preciso definir o alcance e os limites desse 
conceito. Mas, por ora, é forçoso observar que a arte contemporânea tem este caráter: o de 
superar o paralelismo imóvel do um e dos outros, assumir a relação humana entre o artista e os 
outros como um artefato e não como um pós-fato da obra, considerá-la como um elemento, um 
fator do processo artístico.

Ora, a aparente incompletude da obra de arte, seu não poder ser senão como ser-no-mundo, seu 
colocar-se como Dasein e não como Sein, se manifestam na arquitetura moderna no predomínio, 
aliás, na substituição das perspectivas pela planta como momento essencial não só da 
funcionalidade, mas do valor estético do edifício. E é claro que a planta é essencialmente uma 
geradora, uma condição, uma possibilidade de espaço.

Mas, a propósito da preeminência dessa articulação estrutural interna sobre o monumental 
desdobramento das fachadas, pode-se realmente falar de incompletude formal, de inconsistência 
figurativa, de capitulação da arte ante as exigências ocasionais do lucro? Não creio. Toda a 
experiência moderna — seja de pensamento, seja prática — nos leva a excluir uma formulação 
fixa e rigidamente formal do espaço: leva-nos, ao contrário, a considerar o espaço como função, e 
justamente no sentido matemático do termo, a pô-lo em relação contínua com o tempo, a transpô-
lo do exterior (ou da natureza) para o interior, a entendê-lo antes como direcionalidade do que 
como medida, como continuidade do que como limite. É justamente esse modo de pensar o 
espaço (e também este termo se revela subitamente impróprio: um espaço indelimitável, 
infinitamente divisível, sem distinção possível entre exterior e interior, não pode ser pensado, mas 
apenas vivido ou agido), é justamente esse modo de pensar o espaço, portanto, que tornou 
impossível a distinção clássica entre uma "natureza" definida e formal e uma "realidade" ilimitada 
e informal, e por conseguinte desacreditou a idéia de "objeto", ao menos no sentido que ao objeto 
fora atribuído pela cultura do Renascimento, de componente do conjunto proporcional que é a 
natureza.

Mas se o espaço é entendido como possibilidade ou função, é claro que a planta de uma casa ou 
de um bairro ou de uma cidade, enquanto é também possibilidade e função, tem, em relação 
àquela concepção do espaço, um sentido acabado: é, propriamente, a forma da função.

Ora, o problema da planta, no sentido de designação espacial (não uso, por enquanto, a palavra 
representação), foi formulado na pintura e na escultura em termos não menos claros do que na 
arquitetura. Um quadro de Mondrian é antes de mais nada uma planta ou, se se quiser, o projeto 
de uma função, em sentido geral, estética e, em sentido específico, visual ou espacial. É a 
redução metódica das três dimensões perspectivas a uma dimensão única, que todavia implica — 
e precisamente nas diferentes qualidades ou densidades das zonas cromáticas — a possibilidade 
de extensões ou profundidades diferentes, cuja definição é evidentemente confiada àquele fato de 
percepção imediata e, digamos também, sensorial que é a cor. A analogia formal entre os 
esquemas de distribuição espacial da pintura de Mondrian e da arquitetura diretamente ou 
indiretamente ligada ao movimento holandês De Stijl já foi constatada. De resto, ela encontra clara 
confirmação no fato de o líder desse movimento, Van Doesburg, ter sido ao mesmo tempo pintor e 
arquiteto, no interesse explícito de Mondrian pela questão urbanística (portanto, ele pensava o 
próprio espaço pictórico, não já como espaço representado, mas como espaço real ou agível), no 
manifesto caráter arquitetônico da escultura de Vantongerloo. Também é fácil observar que, em 
toda essa corrente de arquitetura moderna, e em sentido mais geral em todo o "racionalismo" 
arquitetônico, a distribuição espacial da planta, reportando-se também nas perspectivas, 
determina o jogo volumétrico e a qualidade das superfícies, o que mais uma vez demonstra como 



esse espaço hipotetizado ou designado na planta tende a tornar-se espaço concreto e 
imediatamente, visualmente, tatilmente sensível.

Já dissemos que o esquema distributivo da pintura de Mondrian está em função de campos de 
cor: seria um erro assumi-lo como um fato puramente gráfico ou geométrico. Se analisarmos a 
qualidade desses campos cromáticos, constatamos facilmente que o pintor buscou uma precisa, 
inequívoca e até óbvia qualificação dos valores: o azul é verdadeiramente azul e não quer ser 
senão azul; o vermelho, vermelho; o amarelo, amarelo, embora se parta sempre do princípio de 
que o valor "puro" não pode ser dado a priori, mas deve ser encontrado ou atingido, e não apenas 
na determinação do timbre e do tom, mas na extensão da zona e na sua relação com as outras. 
Sem essa ponderada distribuição — que ao fim está a demonstrar como os valores elementares 
(ou as verdades simples) são os mais difíceis de definir—, um quadro de Mondrian seria antes 
uma bandeira: em vez de uma coisa verdadeira seria apenas uma coisa óbvia. Ora, a cor pura 
vale, nessa pintura, como momento de máxima intensidade ou atividade sensorial, que acha a sua 
forma e a sua clareza, como fato ou valor da consciência, no enquadramento gráfico-geométrico. 
Em outros termos, um quadro de Mondrian não é uma imagem de ordem, mas um "pôr ordem" — 
o que pressupõe uma condição de desordem, de turvação sensorial e passional, da qual, aliás, se 
tem o testemunho nas primeiras obras, de marcado acento expressionista. Não dissimulo a 
esquematicidade do método de Mondrian: ele quer ser esquemático. Quero dizer que toda a 
pintura de Mondrian — embora pareça tão radicalmente inovadora a ponto de propor o retorno a 
zero, a tábua rasa — conserva no seu íntimo um pressuposto simbólico: a cor é o símbolo do 
dado sensorial e emocional como o traçado geométrico é o símbolo de uma racionalidade 
rigorosa, quase de uma lógica formal. Não é difícil perceber, naqueles símbolos, os símbolos de 
uma cultura tradicionalmente racionalista, e justamente daquela cultura que vai do racionalismo 
mecanicista de Descartes ao racionalismo ético de Spinoza: e é uma cultura que Mondrian 
conscientemente, programaticamente defende e reivindica contra a crise da razão, o irromper da 
violência da Primeira Guerra Mundial, e contra a desordem social que a provocou. Como não 
reconhecer o mesmo programa ideológico e moral na arquitetura que se chamou exatamente 
"racional", e a mesma vontade de uma tempestiva intervenção numa situação histórica 
profundamente dramática? Mas a ideologia não permanece vago sentimento humanitário ou 
provocação abstrata: torna-se um princípio de método, uma regra de comportamento, e como tal 
influi em todo o processo artístico, na concreta determinação das formas. Nada mais fácil do que 
estabelecer uma equação entre aquilo que, para o pintor, é o mundo da sensação e da emoção e 
aquilo que, para o arquiteto, é o mundo da existência prática, da vida concreta: e será também 
fácil deduzir que mediante o esquema distributivo da planta o arquiteto se propõe ordenar e 
reduzir à consciência a extensão indefinida da prática, do mesmo modo como o pintor se propõe 
ordenar e reduzir à consciência a extensão indefinida da sensação e da emoção. Não espanta 
que o pintor e o arquiteto igualmente rejeitem impor essa ordem como uma fórmula fechada e 
imutável, mas a entendam como "ordem do fazer", processo: a processualidade metódica que se 
dá justamente naquele fazer com método que é o projetar.

Por outro lado, a concepção espacial enunciada pelos expoentes do grupo DeStijl (que se forma 
em 1917) tem suas premissas na arquitetura. Já em 1914-15 a temática espacial de Wright 
(lembre-se de Midway Gardens) contém todos os elementos essenciais da temática construtiva 
neoplástica. A tese é que o espaço não se configura mais como forma fechada, como cubo 
perspéctico, mas como forma ilimitadamente aberta, como divergências de planos a partir de uma 
reta, que tem valor de eixo ou de geratriz. A simples palavra "geratriz" basta para nos advertir de 
que este espaço é possibilidade e movimento. Por isso o equilíbrio não será mais o resultado de 



uma simetria, de uma relação estática de proporções, mas de uma compensação dinâmica de 
volumes e de superfícies, de ângulos de rotação e de braços de alavanca, enfim de um ritmo de 
movimento predisposto e condicionado pela planta.

Mas se os eixos que fundamentam a rotação dos planos são meras abstrações gráficas, quando 
eles se tornam a base de superfícies e de volumes concretos — isto é, herdam a função portante 
(ainda que transformando-a em função articulante) antes confiada à contraposição estática dos 
pesos e dos impulsos — adquirem necessariamente uma concretude plástica, exercem uma força 
que não depende apenas da sua posição ou do seu sítio espacial, mas da coesão e da 
capacidade de tensão da matéria, da modulação das grandezas, da secção e da curvatura, da 
efetiva modelação dos moldes e perfis. Apenas as idéias difundidas pela crítica romântica, que 
exaltava a espiritualidade do gótico contra o aparente intelectualismo do Renascimento, pode 
explicar a aversão de Wright em relação a Michelangelo: na realidade, a sua arquitetura feita de 
um jogo ativo de forças, de massas plásticas em tensão, de impulsos e inércias inerentes à 
matéria e à forma, tem o seu precedente ideal na modelação plástica da arquitetura 
michelangesca, muito mais do que no linearismo gótico.

Entre as razões da grandeza de Wright, e entre as causas que fizeram da sua arquitetura um 
fulcro essencial para a superação do geometrismo racionalista, está também esta: Wright 
compreendeu que o espaço não é lei geométrica, mas fenômeno. Não preexiste, como estrutura 
abstrata, à forma arquitetônica; aliás, como forma ou fenômeno, não existe fora dela. Se o espaço 
é o produto da construtividade interna da consciência, uma estrutura da mente humana que quer 
entrar em relação com a realidade externa, o espaço permanecerá de fato mera hipótese ou 
postulado abstrato enquanto esta atividade construtiva concreta que é a arquitetura não o 
determinar como forma. O horizonte que se abre é larguíssimo, porque a estética (no sentido 
kantiano de ciência das regras da sensibilidade) vem assim a identificar-se inteiramente na arte. 
Nesse sentido se explica — bem melhor do que com as teorias do racionalistas — a busca, na 
qual tanto se insistiu ate há poucos anos, da "síntese das artes ", que não se coloca mais como 
nivelamento e uniformidade de módulos, mas como identidade de processos inventivos ou 
criativos, já que toda invenção ou criação será sempre invenção ou criação de espaço.

Daí não decorre, portanto, uma desconfortável uniformidade de processos e de formas. 
Derrubado o diafragma da intuição espacial a priori (o esquema ordenador de Kant), a realidade 
não está mais distante, mas mais próxima: a ponto de não poder mais ser distinguida e 
objetivada, mas apenas vista ou intuída, de não se poder fixar e organizar numa "natureza", mas 
de ter de crescer e desenvolver-se na existência humana. Essa realidade, vamos encontrá-la 
dentro da obra de arte, dentro da forma: já que a forma não tem mais a tarefa de desvitalizar a 
matéria para espiritualizá-la, mas é o último dado, o mais atual, da realidade, aquele que se 
identifica com o plano mesmo, com os conteúdos mais vivos e concretos da nossa consciência. 
Enfim, a arte não será mais um contemplar, um refletir ou um admirar; será, em vez disso, o signo 
da presença ativa do homem (e, insistimos, do homem histórico, civil) na realidade.

Uma exigência análoga (mas, na verdade, como exigência de fundo e não como correspondência 
de temáticas formais) se encontra na escultura de Arp e, especialmente, de Moore. Aqui a 
realidade é a matéria; e a matéria não se suprime, mas continua a viver, a desenvolver-se, a 
mudar na forma. Reconheço que o jogo pode ser ambíguo: a matéria traz à forma uma vitalidade 
orgânica sua, sua condição de instabilidade, seu destino de corrupção e de transformação 
contínua, sua contradição interna com a forma. Poderíamos até chegar, analisando essa 
contradição, a descobrir seus remotos pressupostos religiosos e morais, já que o artista é homem 



civil, e não pode prescindir de toda a tradição de cultura que colocou a matéria como antítese da 
forma, princípio do mal ou da perdição contra o princípio do bem ou da salvação: e explicaríamos 
assim a ligação profunda de Moore e de Arp com o surrealismo, e quanto de demoníaco persiste 
na sua poética. Mas nos limitaremos a constatar que, na escultura de Moore, a figura humana 
permanece sempre reconhecível, mesmo que desarticulada e dissolvida até tornar-se paisagem, 
do mesmo modo como uma perspectiva permanece sempre reconhecível, mesmo que 
desarticulada e dissolvida até tornar-se paisagem, na arquitetura de Wright. Figura e perspectiva 
são os símbolos, os mitos da consciência, e sabemos bem até demais que a civilização moderna, 
quanto mais tenta libertar-se, mais se emaranha nos próprios complexos, nos próprios símbolos e 
mitos. Não consegue libertar-se deles; limita-se (e nao pode ser diferente) a denunciá-los, isto é, a 
materializá-los: invertendo o processo tradicional, tenta libertar-se deles na matéria.

Eis a prova: o mito da ruptura, da dilaceração, da incoerência, da alternada atração e repulsa da 
natureza, é tanto de Picasso quanto de Le Corbusier: só que Picasso tem a coragem da denúncia 
e chama o diabo pelo nome, enquanto Le Corbusier acabou mandando para o convento o diabo 
de Picasso, e a sua igreja de Ronchamp é talvez o mais clamoroso, evidente, exemplo de 
contaminatio ideológica na arte moderna.

Mas o próprio fato de se ter chegado, seguindo o rastro das relações entre arquitetura, pintura e 
escultura, ao domínio das "mães malvadas", das implicações psicológicas, dos mitos e dos 
complexos, serve pelo menos para demonstrar o quanto é improvável a hipótese de uma 
arquitetura já em paz com o mundo, livre de complexos, aberta a todas as conquistas da ciência e 
da organização modernas, enquanto a pintura e a escultura estariam ainda no vórtice da crise, 
testemunhas impotentes de uma tragédia iminente. A situação histórica da arquitetura não é, 
obviamente, diferente da da pintura ou da escultura: não poderia ser. Só que, no plano histórico, 
os termos do problema aparecem deslocados e o jogo das analogias, diretas ou indiretas, não 
pode mais funcionar. A arquitetura, como tal, não constitui mais um dado do problema: o próprio 
termo "arquitetura" já perdeu seu significado tradicional, tanto que foi preciso substituí-lo pela 
palavra design que abrange tudo, do traçado de uma cidade ou de uma região ao menor objeto de 
uso diário. E não esqueçamos que o design nasce, também enquanto programa, como "síntese 
das artes". Mas há algo que permanece fora do design, contra o design, contra aquela arte, 
portanto, que se uniformizou em certas regras metodológicas, se inseriu no ciclo produtivo e se 
colocou como rigorosa concepção formal: é a mais recente das correntes artísticas, o Informal. 
Devemos considerá-la como última, desesperada explosão romântica? Mas então, por que esta 
corrente deveria renunciar a todos os impulsos ideológicos e sociais que instigaram a arte 
romântica? Por que deveria restringir sua polêmica ao terreno da técnica, do fazer artístico?

A propósito da Bauhaus, tem-se dito e repetido que o objetivo último da sua didática era a 
definição de um "módulo" espacial, construtivista, a ser trazido para todas as formas da vida 
associativa, desde o plano urbanístico até a casa de moradia, o móvel, o utensílio: e certamente 
algo de semelhante havia no pensamento de Gropius. Mas naquela escola ensinaram também 
Kandinsky e Klee: e, se temos dee considerar o design de Breuer como a conseqüência mais 
positiva da didática da Bauhaus, não teremos dificuldade em observar que na primeira e mais 
interessante invenção formal de Breuer — os móveis de tubo metálico — os temas das tensões 
lineares de Kandinsky e dos ritmos gráficos de Klee tiveram uma influência maior que os temas da 
divisibilidade geométrica do espaço, que estão na base da teórica racionalista. O fato é que Klee 
havia sentido, antes de qualquer outro, que o problema da qualidade tinha profundas implicações 
psicológicas e morais, e jamais poderia ser reduzido à determinação de um coeficiente qualitativo 



na série quantitativa da produção. Klee compreendeu que a qualidade não pode ser apenas 
individuação, e que a individuação não pode ser alcançada através de proposições formais que, 
pela sua autêntica ou suposta racionalidade, tendem a generalizar-se: e, se não rejeita uma 
racionalidade cuja razão histórica não lhe podia escapar, não a quer separada e contraposta em 
relação à existência, à totalidade e unidade do ser. Renasce assim o objeto, e até a figura, o 
personagem: mas são coisas e figuras com as quais se viveu e se vive, que não podem ser 
destacadas e contempladas, que não têm uma existência separada da nossa. Muito antes de 
Pollock ou de Wols, Klee aprendeu a viver na própria pintura, a coexistir com as próprias imagens, 
a fazê-las viver na duração de um tempo interno, a decantá-las através dos estratos sucessivos 
de uma longa e frutuosa experiência interior. Não diferentemente, no fundo, Breuer arquiteto e 
designer se preocupa antes em estabelecer condições de coexistência do que em impor uma 
ordem racional como condição para a existência: busca no profundo da consciência a raiz, a 
conformação remota do objeto, e vem depois pouco a pouco desenvolvendo-a até destruir tudo o 
que de antigo existe naquela noção, até torná-la atual, dar-lhe uma forma que, justamente, é 
atualidade absoluta.

Falando de duração, de coexistência, de afinidades psicológicas, admitimos implicitamente que, 
na determinação espacial da arte moderna, entra necessariamente um fator-tempo: do mesmo 
modo como um fator-tempo intervém sempre quando se fala de projetar, isto é, de método, não 
tanto da invenção quanto da progressiva determinação formal. Se lembrarmos que toda a arte 
moderna, trate-se de pintura ou de escultura ou de arquitetura, tende a eliminar a distinção de 
momento ideativo e momento executivo, respectivamente entendidos como momento espiritual e 
momento prático, é fácil deduzir que a técnica tende em todo caso a colocar-se como síntese 
desses dois momentos, como método. Aquela que se chama arquitetura "técnica" — e basta citar 
os nomes de Maillart e de Nervi — representa justamente, na história da arquitetura 
contemporânea, a busca de traduzir a técnica cm método e a estrutura cm objeto. É fácil observar 
que quando esta arquitetura se coloca o problema do alcance máximo de um arco e do 
arqueamento máximo de uma cobertura, coloca-se o problema de "duração espacial", isto é, de 
uma dimensão espácio-temporal: por isso todo elemento vale mais pelo seu percurso do que pelo 
seu estar no espaço. É uma busca absolutamente paralela à que se pode notar na plástica de 
Pevsner: que evita a concretude das massas plásticas, desenvolve-se toda na dialética da relação 
entre linha e plano, e portanto coloca o espaço não mais como ser, mas como possibilidade de 
ser.

Vejamos quais são, na arquitetura, os dois pontos de chegada desta busca: de um lado, 
Wachsmann consegue resolver todos os problemas de força em problemas de situação, de 
encontros, de coincidências, até que o próprio espaço se reduz idealmente ao ponto ou, 
estruturalmente, à "junção" de segmentos lineares, com ilimitadas possibilidades de ramificação e 
combinação; do outro, chega-se às "superfícies delicadas", às coberturas flexíveis e elásticas, 
moduladas segundo uma gama ilimitada de curvas. Ora, analogamente, nas formas mais recentes 
do design o motivo da funcionalidade perdeu o vigor que tinha nas primeiras formulações 
racionalistas: ou, mais precisamente, hoje se visa a identificar na visão, na forma sensível, a 
funcionalidade ou estruturalidade que antes se buscava na aderência rigorosa da forma à função 
prática ou mecânica. Esta pode também ser dissimulada ou pressuposta, e valer apenas como 
princípio de identificação, de reconhecimento do objeto: o problema do invólucro já tomou a 
dianteira em relação ao problema da funcionalidade mecânica. Uma máquina de escrever ou de 
costurar de Nizzoli, uma carroceria de automóvel de Farina não revelam, mas dissimulam, o 
mecanismo interno; visam a definir a relação do objeto com a realidade externa, a limitá-lo, a 



fechá-lo mas também a fazê-lo comunicar, isto é, a estabelecer certas condições de coexistência 
e, se se quiser, de simpatia e não apenas de emprego.

Neste sentido, portanto, a aparente contradição entre a estruturalidade necessária das formas 
arquitetônicas e das formas a elas ligadas (as mais ousadas tentativas do Informal) deixa de 
existir. Mesmo um quadro de Pollock — nem é preciso recorrer à declaração do artista — tende a 
criar uma condição de coexistência, a empregar inteiramente um tempo da nossa existência, sem 
todavia abstraí-lo, diferenciá-lo da continuidade temporal da nossa existência. Tanto a arquitetura 
quanto a pintura e a escultura moderna, e todo o domínio vastíssimo do design, parecem enfim 
empenhados em não condicionar a nossa existência a determinadas formas, mas a certos modos 
e processos que, bem determinados e reconhecíveis no seu produzir-se, eludem a determinação 
formal. Pollock vive e quer fazer-nos viver no seu quadro como Breuer vive e quer fazer-nos viver 
na sua arquitetura: a relação didática, que outrora existia entre o artista e seu público, se 
transformou numa relação de companhia, de cooperação, de íntima e profunda associação.

Neste plano comum os motivos de atrito são talvez mais freqüentes que os motivos de analogia: 
não somente porque toda técnica quer ser rigorosa e, portanto, específica (é bem claro que 
nenhum intercâmbio aplicativo pode ocorrer entre a técnica construtiva da arquitetura moderna e a 
técnica pictórica de um Pollock ou de um Wols), mas também porque, derrubadas as idéias gerais 
que eram colocadas na base de toda experiência e deslocado o interesse da experiência feita 
para a experiência por fazer, as dissenções ou as divergências se tornam inevitavelmente mais 
evidentes. Creio que é possível interpretar toda a pintura de Pollock como objeção ao tecnicismo 
do design; como prova de que também uma antitécnica (se por técnica se entender a da produção 
industrial) pode ser, e de fato é, uma técnica; como máxima provocação e mínima concessão ante 
alguém que entra em relação com a obra de arte. Mas justamente isso nos premia a deixar claro: 
a identidade de posição da arquitetura, da pintura, da escultura, diante do mundo, da vida social, 
de quem deve fruir da obra de arte. Não se propondo mais a impor do alto determinadas verdades 
formais, mas apenas instigar uma experiência comum, toda a arte moderna é, para usar um termo 
clássico, fortemente psicagógica. Mas não visa, como a arte barroca, à movimentação dos afetos; 
não busca persuadir alguém a cumprir ações heróicas e gestos morais porque essas ações e 
esses gestos, como se pode ver no espelho da arte, são belos. Um mundo cuja ética não se 
sustenta mais sobre os pilares inabaláveis do bem e do mal não pode ter nenhum interesse numa 
arte que forneça exemplares. Mas se a moral deve realizar-se na experiência que se cumpre, se a 
escolha é sempre cheia de incógnitas, se a moralidade do nosso agir pode ser avaliada somente 
a posteriori, então todo recurso à experiência da vida, todo tipo de comportamento, toda técnica 
ou método de ação pode assumir um alto valor exemplar. Qual pode ser a influência da 
experiência estética ou de um modo de comportamento estético no modo de comportamento 
moral é uma questão que vai muito além do nosso assunto: a nós basta ter deixado claro que, ao 
colocar-se o problema da validade ética das experiências estéticas, não existem contradições de 
fundo entre os diferentes modos de atividade artística contemporânea.
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