
ARQUITETURA E ETICA DA
POS-MODERNIDADE

Sonia Marques1

A partir dos anos sessenta, por vias diversas,
surge 0 debate da pos-modemidade em arquitetura. Debate
etico ou estetico? E certo que anaIises da Historia da Arte
empreendidas a partir da existencia de urn espirito de uma
epoca, ou aquelas que veem no produto artistico a
expressao de uma certa visao de mundo~ pessoa4 ou
compartilhada por membros de movimentos artisticos
tendem a autoriz.ar a possibilidade de estabelecerem-se
correla~Oesentre postura etica e expressao estetica2

.

Nosso objetivo e, contudo, aqui, bem mais
limitado. Nao trataremos, a rigor, da etica da p6s-
modemidade em arquitetura, 0 que exigiria uma reflexao
de ordem filosot1ca mais consistente" Tentaremos apenas-
verificar em que medida certas criticas empreendidas pelos
que advogam a p6s-modemidade na arquitetura, conjugam
uma revisao dos meios expressivos e forro-ais a uma
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dos indi..•rjduos, numa peTspectiva idealism myersa da mstOria das mentalidades. 0
idealismo destas demarches ja foi alvo inclusive de uma critica de Hadjnicolau,
que, no entanto, ao tentar superar os limites te6ricos metodol6gicos apontados,
esbarra num marxismo pela via estruturalista segundo Althusser e Poulantzas,
entao em voga.

reVlsao dos ideais e valores que acompanhavam a
arquiteturamodema.

Partimos, para isto, de uma ponder~ao comum
a diversos autores (Kopp, Argan, Habermas, Benevolo).
Para estes, malgrado a diversidade de posturas po:itico-
ideo16gicasde seus participantes, a arquitetura modema
afrrmou~se predominantemente a partir de propositos
progressistas e reformadores, almejando contribuir para\
uma sociedade mais justa e mais.harmonica. Herdeira das
utopias novecentistas, segundo os pos-modemos, ela teria
fracassado~por assumir uma tarefa que nao lhe cabia.
Acenando com projetos sociais inexequiveis, as utopias,
quando concretizadas, mostraram 0 horror que
encerravam. A critica e por vezes mais aguda, sendo
frequente a af~ao de que 0 projeto sociaL da
arquitetura modema foi apenas urna estrategia de
legi~ao dos.arquitetos para faz.eremjus a encomendas
governamentais.

A critica a estetica modemis~ nem sempre
parece associar-se aos problemas politicos e ideologicos,
pois ela enfatiza s.obretudo a pobrez.a da linguagem
homogeneizantee elitista, adotada pelo modernismo. Mas
~lanao deixa de repercutir sobre as quesroes de valores e
l~aiS. Pois~ para os pos-modemos, ao esquecerem a
dimens.aosimbolica da arquitetura,.ao decretarem a moTte
do figurativi.~o e ao estabelecerem a cidade funcional, os
~q~tetos modemos.decretaram a motte do proprio es.p~o
PQb~lCO~que se tornou desprovido de todo significado.
Abnndo mao de qualquer compromisso social~apregoando
a au.tonomia da esfera arquitetonica, os pos-modernos



tendem a assumir a arquitetura como discurso7 priorizando
a dimensao comunicativ~ bem como a revalo~ao do
individuo e do particular.

Modernidade ou modernismo: quais os valores
criticados?

Esta claro que a crise da cultura arquitetOnica
moderna, que evidencia a critica p6s-moderna se insere a
todo urn.questionamento sobre os ideais da modemidade.-
Estes7 em arquitetur~ como nos demais campos da
atividade humana, tern orgie-mno Renascimento,. eomo
bem salienta Bermann. E {}momento de nascedouro da
proflSSaodo arquiteto e de seu miro eansmatieo,. de busea
de apoio na antignidad.eclassiea como ftmdante de regras
e canones (ef MQulin). A. tacionalidade GOD$.trutivae
compositiva devia enmo ser mediada peta inspira~ao
demiu.tgica do arquiteto criador. Esta. logica. operativa
permanece, sem duvida7 na atividade projetual are 0 nosso
seculo. Ma.~ sob esta mesma 16giea operativa, podemos
distinguir expressQesesteticas diferentes que evoluirao em
funyao dos meios tecnieos disponiveis e' das. demandas.
Uma tal distinyao permite eertos reeortes temporais
menores.no interior des.tagrande perio~ao.

Nesta perspectiva, urn grande momento de
ruptura se configurou a partir da Revoluyao Industrial,
quando. surge a ftgUfa do engenheiro. Este era pO!
exceleneia 0 detentor de novas tecnologias eonstnrtivas e a
arquitetura passa a ser asso.ciadaao dominio da eonstruyao
tradieionaL Urn novo momento, 0 da aseensao d3

arquitetura moderna ou do modernis.mo em arquitetura,
sera 0 do periodo de entre-guerras e sobretudo os anos
vinte. na Europa. Curiosamente7 sem ir a fundo no
questlOnamentodos ideais da rnodernidade, sao os ideais e
valores que moldaram a cultura arquitetonica m.oderoa
deste seculo7 que perturbam fundamentalmente os
arquitetosp6s-rnodemQS.

Comb~ao das possibilidades ofereeidas pelo
novo patamar da industrializ~ao com a estetica
van~dis.ta dos anos 1910-20,.rica em ismos

7
(cubismo

7

punsmo,. expressionismo7 construtivismo, futurisrno,
suprematI.s.mo,.neoplasticismo

7
etc.) a arquiteturamodema,.

no se~ nasceoouro7 foi varia em seus meios expressivos..
Autorizada pelas teorias da EinfUhlung e da Neue
Sachl~chkeit7 conviverarn a assepsia purista com a earga
emoclonalexs.pressionista.Movimentos.diversos.

7
os ideais.

e valores erarn7 tambem diversos e7 por vezes, antagonicos.
Aos ideais.belicistas.e mesmo pr6-faseistas.do futurismo
~ Marinetti e Sant'Ellia se eontrapunharn aqueles que se
Sltuavam no eampo da Pa4 Os. atores tambem. s.e
deslocavam frequentemente de urn movimento para outro,
como atestam Gropius e Mies Vander Robe que lo.go
abandomaram 0 expressionismo. E certo, porem, que,
sobretudo a partir da segunda gerayao da Bauhaus
experimentalismoe muItipIicidade foram cedendo 1ugar ~
~omogeneizayaoe a racio:Wizav~. 0 racionalismo

7
como

CQu ~unh~ des.deentao7 a malor parte da arquitetura
~odema,. afrrmou-s.e_sem d~vi~, ~ detrimento de outras

rmas de expressoes mtnonUuias que, no entanto,
Pennaneceram.



A arquitetura modema racionalista,. na eficaz
redus:ao de Argan, se desenvolveu, enmo, em todo 0

mund.o, segundo alguns priucipios gerais: 1 a prioridade
do planejamento urbano sobre 0 projeto arquitet.onico~2. 0
maior aprove.itamento do solo e da coustrus:ao para poder
resolver () problema da moradia, (linda que ao nivel da
"existencia minim,a": 3~ a racionalidade rigorosa d.a5-
fQnna~ arqlJitet6nicas" entendidas como de dedu~es
l6gicas (efeitos) a partir de exigencias obje.tivas.(cansas)~ 0

apelo sistematico it tecnologia industriaL it normatiza~ao) a
pre- fabricay3.o em serle,. isto e.,. a ind.us.trializ~ao
progressiva da produyao de bens relacionados com a vida
cotidiana (0 desenho industrial}~ 5. a concepc;ao da
arql,litetl.lra e da produc;ao industrial qualificada como
fatores condicionantes do progres.so social e da educac;ao
democnitica da coffi\midade (Argan, 1970: 324-325).

o contexto do p6s.-guerra europell, as iuiciativas
dos poderes locais,. bem como aquelas da burguesia
indust:ria4 contribuir~ sem dUvida,. na defmic;ao destes.
principios, muitos dos quais extra-esteticos, mas, que
fmdaram POI repercutir no dominio da es.retica, Os
arquitetos modemos,. enmo preocupados em a.~egurar
condic;oes. minimas de moradia compativeis com a
dignidade h~ forjaram principios,. fund ados n.a
urgencia Mas,. por principios gerais que se tenham
tornado •.e1eses.tfu.llonge de constituir a prQpria essencia da
arquitetura modema. A estetica minimalista,. para a qual
"less. was. more", como advogava Mies. Van cler Robef

fundamenta-se na economia dos meios de exp{e~sao, nutn
reducionismo dos. elementos utilizados e produziu obras

carissim.as.,longe das con~ide{a'toes s6cio-economicas que
imptic3ram no estabelecimento do "Fxistenzminimum".
Que se goste ou nao da estetica miesiana.".e uma questao
de outra ordem, 0 fata e que ela e, na. essencia". formalista.
Como, de resto,. 0 foi,. ent grande parte" a arquitetura dos
mestres racionalistas,. cuj.o apelo ao rigor funcional parece
haver sido,. na verdade,. urn incentivo para a busca da
renovac;ao formal,. sem teI que recorrer ao historicismo:
novas. func;oes implicariam em novas formas._0 problema
surge,. no entanto,. quando essas novas formas- funs:5es se
rotinizam e se banalizanl. E,. como pode ocorrer a qualquer
forma de expressao,. 0 facionalismo terminou por oferecer
uma receita simples,. uma linguagem rapidamente
assimilada,. c.odificada,. gerando 0 estilo internacional,
homogeneizador,

As primeiras criticas:. da reyno hist6.rica. ao
historicismo

E este carater que assunuu 0 racionalismo
arquitetural que vai ser alvo das primeiras rea~oes
nacionalistas. Assim, nos anos 1940-50, 0 neo-empirismo
escandinavo e 0 neo-realismo italiano questionavam a
ditadura estetica do raciona1ismo e 0 seu servilismo a
padronizas:ao industrial,. sem contudo criticar 0 seu projeto
ideol6gico de origem. Fazendo a tr~ao do novo,.
redefmiam a relac;ao da arquitetura modema com 0

passado,. revisao histOrica que buscava integrar a tradic;ao
local, produzir a diversidade,. sem mitificar 0 progresso
oferecido pela indus.trializa~ao Critica interessan.te,. que



deu lugar a Ulll<l prffiica projetual riear ela se distingue
daquela fonnul. a mesma epoca,. pelo movimento "neo-
liberty" l' na ltilia Este llltimor muito emboranao
invocasse para si a denominayao de p6s-moderno1' traz a
base do que serao as criticas posteriares. Ele parte da
constata~ao dos horrores cometidos sob 0 nome de
urbanismo moderno1' com 0 concurso cres.cente dos
arquitetos extraviados em campos extradisciplinares1' como
a sociQlogia)' a economia e a admin.istr~ao_ As vantagens
da investigayao interdisciplmar havi~ sem duvida,
trazido tamb~ par 0000 l~ "um eselerosamento da
disciplina arquitetonica e de sua didatica,. uma sens~ao de
desconfum.~a nas possibilidades autonomas da arquitetura,.
ja que a propria ('J)mpQnente arquiteronica da atividade
interdiscipliuar foi muitas vezes substituida par mna
engenharia civil mais pragmatic a" .

Tentando inverter' esta tendencia e impar a
auronomia da disciplina arq\litetonica,. 0 movim.ento "neo-
liberty" julgou opo.rt:uno modiftear a linguagem, as
tecnicas e a tipologia em tal nivel que se pudesse esperar
uma mud~a- nos signiflCados e nos comportamentos. E
curioso como a atitude pedag6gica assemelha-se ados
modemos, embora no caso, a enfase do "neo-liberty"
esteja nQ campo da comunicayoor da arquitetura como
lingu.agem.

Mas, sem dll.vi~ acritica a arquitetura modema
encontrou uma maior repercussao a partir dos escritos e da
produ¥ao de Robert Venturi e Denise Scott-Brown., e da
apologia que fazem da pr~ao arquitetOnica tradicional e
historicista. Uma boa sintese. das. diversas verten.tes p6s-

modemistas pode1' alem disso ser e.ncontrada nos [tlmes
re~11'Zados1'em 1990, pela BBC, que registram os.pontos de
vista de divers-os arquitetos como Norm.an Foster, Phillip
Johnson, Michael Graves1' Grupo Arkitechronika, James
Stirlin~ Richard Meyer, etc,"

As propostas apresentadas sao muito divers as e,
a rigar. nem todos invoeam uma inservao a p6s-
modemidade, Mas1'em todos1'sente-se um reconhecimento
implicito ou explicito da exaus.tao do modemismo,. uma
busca de uma nova linguage~ mais ludica,. mais "facil",
mats comunicativa,. mais interativa com 0 usuano. menos
abstrata, mais figurativa. A busca da inova.vao a todo
custo

r
tem produzido resultados,. s.em.duvida, discutiveis..

no plano eswtico, Ha de tudor e 0 tempo clara lugar a
melhor juizo. Valeri.a, no entanto. retomar uma
compara~oo com 0 periodo do ecletismor compara.vao que
fere profundamente os- brios- pos.-modemistas..- Os
arquitetos ecleticos, (fins do seculo XIX e inic~o.do XX)
como se s.abe. cans.ados da ditadura do neo.elasSlCls.mo.das
Belas-AIres decidiram pela "liberdade" estilis-tica Sem
dUvida,.e 0. que decidiram. tambem gran.de parte. dos. pos-
modemos ao advogarem que uma coluna nao precisa mais
sustentar,. m.aS-basta simbolizar. e ao tentarem reeditar
cen8rios do passado. Cans-ados de serem modemos, ao
inves de decidireIDr como Drummond,. s.erem etemoS-r-
decidiram ser pos-modemosr 0 que podera significar que
serao,.mais do que tudo,. effuneros-.Ou nao.

De qualquer forma, nao deixa de ser curioso 0

recurso. frequente a citavao< Forma de. expressao
contraditOria, para quem busca a inova.vao. Quem tern

187



novo a dizer, nao cita. Ale.m do mais, a ci1"a9ao,para Ser
compreendi~ 'necessita que 0 "leitor" tenha referenda,
sendo portanto, urn recurso de eruditos, em contraste com
(\ prop<lead;} busca de f~cihdade CQmunicativa. Citando,
aludindo) recompondo cenarios, os pos-tnodemos se
voltam para 0 passado. Ou entao apelam para a "High-
Tech", sobrecarregando os edificios de elementos que
expressem uma potencia tecno16gica ultllrista Visao do
passado e do futuro idealjzada, ill.as que retirou do campo
da cultura arquitetQnica atual q\lalquer t.entativa de
compreender as transforma«;oes socials em curso, para
alem da relw;ao m~js imediata com 0 usuano, ou melhor,
com 0 consumidor. Phillip Johns-oll, outrora discipulo de.
Mies" talvez seja 0 mms honesto, 00 oonfessar que faz uma
arquitetura para agradar 0 eliente,. um produto comercial
como qualquer outro. au Soffit que reoonhe.ce. produzir
cenanos.

Os limites dos novos valores~a teoria. do avestruz

A recusa de compreender as. transf~oes.
SOCIalSem curso, estrategia de avestruz, repousa numa
justificativa insustentavel, porque faL~afda autonomia do
campQ arquiteturaL Ao recusar os descaminhos da
interdisciplinaridade, pelos quais enveredatam
canhestram.ente os planejadores urbanos.,.os. pOs-modemos
invocam entre outr~ a novidade do "desenho urbano",
que. e tao interdisciptinar quanto 0 planejamento

r
pois

recorre..a psicologia e, muitas veres, a urn behaviorismo
ultrapassado. As inovayoes. sao de fato duvidosas.: as

teorias de Gordon Cullen do Landscape, sucesso dos. anos
quarenta na lnglaterra readquirem prestigio bem como
aquela~ do culturalista Camtlo Si11.e. Como nao pensar na
onda de medievalismo, de "gothic revival", que invadiu 0
pensamentn socialista ingles., dando-the apoio em sua
aversao e sobretudo em sua im.potencia face a cidade p6s-
revoluc;ao industrial? Engels ideaHzava 0 passado
medieval; assim como Morris e Ruskin, que abominavam
a ma-quina por haver retirado a integra«;3.oentre 0 conceber
~ 0 fazer do mundo artesanal.

Por estes exemplos" julgamos naG haver
demerito em assQctar a c\lltura pos-moderna a cultura
ecletica. Como esta (lltima,. ela levanta bons problemas,
pelo caminho errado. E, oomo os participantes do
edetismo, e possivel que os pos-modemos venham a ser
esquecidos ou a se tomarem pre-e6smicos ou pre-qualquer
outra denominayao,. desse que uma nova forma de
expressao venha a afirmar-se, como afirmou-se 0
modemismo_ As obras do ecletismo, mms ou menos
bonitas, como 0 "Opera de Paris" ou 0 neo-bizantino
~~Sacre-Coeur de Montmartre" permanecem. Mas, quem
se lembra de Charles Gamier ou de Paul Abadie,os
respectivos autores? as frutos dos questionamentos
ecletioos ficaram para os modemos, para Le Corbusier,
para Gropius. :E possivel, pois, que 0 mes-mo venha a
ocorrer com 0 ~~PortlandBuilding" e com 0 edificio da
AT&T e com sellS respectivos autores, Michael Graves e
Phillip Johnson.

Ao apontar as. fragilidades da cultura pos.-
moderna, estamos longe de propor urn apego conservador



aos ideais da modernidade. Nao se trat~ pois,. de resgatar 0

projeto modernista considerado inconcluso, ou desvlrtuado
na visao de Haber:mas (Ortiz, 1992).0 projeto modemista
em arquitetura foi, sem duvida, 0 resultado da mobilizay80
de uma vanguarda artistic a ge~rosa. Como/ t~ a
arquitetura modema racionalista esbarrou nos limites do
voluntarismo intelectual e de SeUprojeto pedag6giGo em
rel~ao aos menQS favorecidos. A compar~ao" e odiosa,
mas, pode ter sua eficacia:. da mesma maneira que a
pedagogia do oprimido de Paulo Freire pode ser
recuperada via Mobral,. as propostas de bairros populares
na Ale-manha ("S iedb.mgen") ou dos "imme\1.bles.-villas"de
Le Corbusier puder~nl fornecer a matriz para as cidade.s-
dormitorios perifericas. "ghettos." dos desfavoreddos,
como as. noss.as. terri.vms realiza<toes das COHABs. Que
nao se c\upe por isso os. fomecedores. das matrizes, como 0
fazem os fUmes. da BBe,. ao come<tarem ilustrando a
implosao de urn conjunto habitacional popular nos
Estados-Unidos.,. e datando este evento como aquele do
enterro da arquitetura moderna.

o cute-uo" poreI.t\- de uma postura ut6pica e
generosa em prol de urn pragmatismo imediatista e
consumista,. atingindo boos ou maus. resultados.,. nao
ultrapassa 0 plano formal e nao chega a constituir uma
nova cultura arquiteronica. Ora, 0 bIa-bIa-bIa apocaliptico
do fun das. ideologias, do fim <la.Hist6ria, da q\Ieda do
muro, ja cansou. A cultura "yuppie' bem pensante,. em sua
versao brasileira "mauricinha" ja es.ta igualmente
ame~ada pelos "grundges",. neo-hippies.,. etc. Mais do que
es.tes modismos faceis. importa, realmente pensar as

consequencias do novo patamar pOs-industrial,. da nova
divisao social do trabaLho e de suas. novas formas de
exclusao social no ambiente construido_ A cidade
funcional 01.1 a cidade orgfulica eram frutos de urna mesma
visao integradora que pretendia responder a uma
ordena<tao <:.otidianaespacial seglmdo um<toes: moradia,
trabalho, educaC;30:r lazer,. circu1~, 0 zoneame.utQ
funciona1y ou a visoo Qrganica que associava 0 centro ao
"cuore",. as mas. a arteri~ a vegeta,;ao aos pulmoes:r niio
tem mais cabimento. Mas tampouco pode ser substituido
apenas. por uma plurifuncionalidade:r ou mistura de
fun<t<iesy que nao leve em conta as transformayijes de
fundo que estao em jogo, A novao de fami~ da vida Ultil
produtiva do individuo y as novas comperencias
profissionais.,. a organizavao do cotidiano:r os
deslQcamentos" 0 trabalhoy a moradia, 0 lazer, enfim todas
as no<toes estao se rees.truturando., Nesse sentioo:r vale
pensar a pos-modemidade ou a sociedade pos-industrial,
olhando seus sinais.,. mesmo em paises ditos mais
avan<tados. pois as repercussoes ja se fazem sentir no
BrasiL

Conclusio

Ao pens.ar somente na inven<taomorfo1ogica, na
fragmenta<tao:rem contextu.alizar ou nao, 0 arquiteto p6s-
modemo abriu mao de pensar na sua p.ropria condiyao
profissional, tambem em vias de transforma~ao. E 0

processo de produyao da arquitetura - do projeto ao
canteiro - que esta se transformando e redefmindo a



profissao. Mais uma vez cabe a compar~ao com 0

periodo do ecletismo, pois a cultura arquitetonica esta
longe de dominar as possibilidades tecno16gicas ja
existentes no campo projetual e construtivo. Ate oude isto
ira, sem mais retorno?

Quanto aos arquitetos brasileiros,-estes deveriam
lembrar q1,.lea arquitetura modernista nacional, de
execelente qualidade estetlca,- s6 foi passivel gra<;asao
desenvolvimento da engenharia e

J
em. particular, ao

dominio do concreto armado, apoiado no crescimento da
indilstria nacional do cirnento. 0 modemismo local
associou-se ao desenvolvimentismo e deu Brasili~ hoje
objeto de tantas criticas. Sem fazer uma revisao prothnda
desta produvoo e sem compreender 0 Brasil de trinta atlOS
depois, e possivel que urn espirito de p6s-modemidade
mal-assimilado imponha Curitiba como novo modelo. E 0

que tememos.


