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STANDARD
Para os arquitectos existe um fascínio permanente na
questão de como deve ser constituída a forma, de modo a
obter significado e qualidade. As sensibilidades, regras e
normas que, em Arquitectura, determinam aspectos signi-
ficativos e qualitativos válidos, encontram-se tanto nos
sentidos do indivíduo como no mundo das ideias e dos ma-
teriais. Contextos morais, culturais e ideológicos mais vas-
tos influenciam e chegam a intervir directamente na con-
cepção e execução de edifícios. O fluxo dessas forças, que
dão forma a qualquer edifício ou estrutura urbana colecti-
va, é amplo, descontínuo e, para muitos leigos, completa-
mente nebuloso.

Enquanto guias, ou ferramentas para a transparência
(senão mesmo enquanto sistema de valores partilhado),
indivíduos e grupos já antes haviam definido os meios atra-
vés dos quais surgiram ou se prefiguraram fenómenos,
sistemas comportamentais, incluindo edifícios e cidades
inteiras. Podemos considerar estes meios como standards
que têm as suas raízes conceptuais. Têm os seus instru-
mentos. Têm os seus momentos iniciais que, como qual-
quer início, são acompanhados por uma excitação naïve.
E também têm os seus momentos de maturidade e de de-
saparecimento que, como qualquer processo baseado na
vida, podem ser acompanhados com dignidade e com-
preensão ou com delírio e histeria.

Os standards são os sucessores modernos das leis anti-
gas. Poder-se-á dizer que se as leis antigas derivavam di-
rectamente da divindade (se não daí, de crenças, rituais e
tradições genuínas dos mortais), os standards são as me-
didas exteriores de uma civilização industrializada. A qua-
lidade dos produtos, feitos principalmente em fábricas, foi
submetida a estes standards. Os standards são o prenún-
cio da globalização industrial, ostensivamente criados pa-
ra estabelecer um campo-de-acção nivelado no comércio
internacional. Não obstante, alguns rótulos comerciais fo-
ram impostos por razões exactamente contrárias. Por
exemplo, durante o séc. XIX a Grã-Bretanha obrigou os fa-
bricantes alemães a carimbarem os seus produtos, consi-
derados pelos britânicos de qualidade inferior, com o selo
“Made in Germany” na esperança de persuadir os consumi-
dores a comprar “British”1, uma etiqueta que, para desgos-
to dos britânicos, alcançou o efeito contrário, assegurando
a hegemonia germânica nas exportações durante o início
do Século XX.

Apesar dos esforços para estabelecer regulamentos
universais através da introdução de standards (nacionais
e internacionais) o cumprimento diário destes, é difícil de
atingir. A repetição quotidiana dessa intenção, seja na pro-
visão de água limpa, na certeza de uma viagem aérea em
segurança, ou na eliminação higiénica dos resíduos dos
matadouros, surge de uma crescente pressão daqueles
que dominam a classe empresarial. Esta acredita que os
custos podem e devem ser cortados, onde quer que seja,
para aumentar o lucro.

Os standards, para a classe empresarial, são as armas
de uma cultura corporativa: um meio de exclusão no que
respeita à acessibilidade a um mercado, por um lado, uma

coisa sem importância no que respeita aos direitos do
 consumidor, por outro. Na indústria da construção, em
 particular, a qualidade tem sido vítima destas reflexões
 ignorantes.

A profissão do arquitecto não tem sido capaz de contra-
riar a estreiteza de vista desses caminhos. Foi e permane-
ce um erro, acreditar que, como expressou Otto Wagner no
seu ensaio “Modern Architecture”,2 a redução da espessu-
ra da pedra enquanto material de revestimento, levaria a
uma construção mais leve e mais rápida, podendo assim
gastar-se aquilo que se poupou em melhores materiais. Os
clientes até podem ser persuadidos a isso, durante o pro-
jecto, mas é mais provável que mantenham essas poupan-
ças no banco.

Os arquitectos podem olhar para standards qualitativos
como acessíveis, mas se descartarem a sua flexibilidade,
outros irão, invariavelmente, tirar vantagem disso às cus-
tas da qualidade. Isto porque a questão da qualidade no
projecto e na construção não foi satisfatoriamente estabe-
lecida pela profissão, permitindo que qualquer um, políti-
cos ou empresário, proclamasse o seu ponto de vista acer-
ca das soluções que prefere. O resultado está à vista de
todos em qualquer parte do mundo. Onde estavam os
standards de qualidade no território? E onde estão agora?

Se o propósito de estabelecer e aderir a standards é o
de garantir que produtos de alta qualidade surjam regular-
mente, então, além de serem válidos para as partes indivi-
duais na produção e na montagem de edifícios, porque é
que não existem standards para o objecto finalizado? De-
verá o arquitecto insistir em estabelecer regras para asse-
gurar a alta qualidade do território construído? Ou en-
quanto arquitectos devemos alegremente perpetuar a li-
nha pragmática anglo-saxónica de acordo com a qual cada
arquitecto mantém a máxima liberdade na sua expressão
individual, e que se em 1000 projectos apenas um for de
alta qualidade, paciência? Como é que este discurso se
adapta ao discurso da sustentabilidade? 1000 experiên-
cias para 999 erros?

A noção de qualidade em Arquitectura está sujeita a
discursos apaixonados e diletantes em muitos países. Por
exemplo, a Bundesstiftung Baukultur3 fez disso a questão-
chave da sua existência; no entanto, os critérios não estão
definidos. Por um lado, a Commission for Architecture and
the Built Environment (CABE)4 está à frente dos alemães
por haver publicado um guia (uma lista de controlo) sobre
a avaliação qualitativa do território construído. Por outro
lado, recua ao regressar à tríade de Vitrúvio (“utilitas, ve-
nustas et firmitas”), negligenciando completamente a no-
ção de conceito de projecto. No universo anglo-saxónico,
as ideias são consideradas as coisas mais perigosas; tudo
o resto pode ser controlado pelo exterior.

O facto de que existem standards detalhados para com-
ponentes mas não para estruturas complexas inteiras é,
ao mesmo tempo, uma expressão do domínio do ponto de
vista atomístico e mecanicista dos fenómenos predomi-
nantes na civilização contemporânea, e um reflexo da falta
de uma base comum nos discursos sobre o projecto.
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aconteça; isso é fundamentalmente contrário à ideia.
Os standards podem ser como muros: qualquer coisa

está ou de um lado ou do outro. Eles tendem a ser as medi-
das “a preto-e-branco”, os limites entre o bom e o mau, os
divisores do que é feio e do que não presta. Qual é o propó-
sito dos standards? Quem ou o quê é que precisa de stan-
dards? E quem é que os estabelece? Qui bono?

No complexo mundo real, somos capazes de projectar
as nossas mentes na profundeza e na distância dos stan-
dards que têm sido aplicados no campo específico da ar-
quitectura. Desde as normas comportamentais para os ar-
tesãos, que lhes encobriam a ética assim como a activida-
de e o produto, passando pelas regras clássicas
subjacentes à forma de componentes, como capitéis e co-
lunas, e à regulação modernista das dimensões mínimas
para casas-de-banho, cozinhas e unidades habitacionais
durante o séc. XX, até ao níveis máximos permitidos de ruí-
do e de poluição tóxica: tudo isto e muito mais sempre
existiu e terá sido mais ou menos respeitado pelos alega-
dos artesãos, projectistas e poluentes.

Algures, oculto no fundo, existiu um propósito para to-
dos eles: a ideia de que o mundo possa ser um lugar me-
lhor e mais justo se apenas as regras mais importantes e
os standards forem respeitados, mantidos e aplicados.
Mas, para além de standards atomísticos que categorizam
o mundo a preto e branco, existirão standards para o todo? 

O mundo da indústria em geral e o da indústria da cons-
trução em particular, estão sufocados de standards, das
melhores referências, normas e regulamentos que não
têm em vista o produto final. No outro extremo da escala,
na onda das políticas populistas, será suficiente definir o
futuro bem-estar do mundo pela quantidade de emissões
de CO2 na atmosfera, sem pensar em como isso é atingido
e nas consequências para os hábitos e os habitats? 

Entre estes dois pólos, existem várias escalas de opera-
ção no território construído, cada uma constituindo um do-

Quão rígidos ou flexíveis devem ser os standards de
qualidade? Os gregos clássicos estavam convencidos que,
para além das questões de composição envolvendo a tec-
tónica e a figuração, um sistema mais refinado, geométri-
ca e algebricamente, levaria a um edifício perfeito. Os seus
standards não eram muito flexíveis, estavam sobretudo
sujeitos a um contínuo apuramento. A Arquitectura Moder-
na, pelo menos aquela que é ainda considerada como sen-
do Arquitectura Moderna “clássica” da primeira metade do
séc. XX, também presenciou uma variedade de casos de
padronização geométrica e aritmética.5 No entanto, os sis-
temas proporcionais são, por definição, estáticos. A noção
dos standards se poderem desenvolver e refinar é bastan-
te diferente das noções contemporâneas de flexibilidade e
adequação à realidade. A civilização contemporânea está,
como se pode imaginar, muito longe deste estado de coi-
sas. E o discurso actual dos líderes autonomeados da cul-
tura ocidental acerca da qualidade construtiva, documen-
ta-o claramente.

E de novo vemos existirem alguns arquitectos que não
vêem necessidade para tais sistemas, e que preferem
standards entendidos intrinsecamente. Um jornalista per-
guntou a Alvar Aalto se nos seus projectos usava uma gre-
lha. Aalto ficou tão perplexo pela óbvia irrelevância da per-
gunta, já para não falar da estupidez do jornalista, que não
foi capaz de responder. A pausa embaraçosa foi apenas
quebrada por um colaborador do atelier, que respondeu
afirmativamente; os projectos usavam uma grelha: um mi-
límetro ou menos.

Após reflexão, um standard é muito útil e flexível. Na his-
tória da arquitectura, tal grelha adequar-se-ia a qualquer fe-
nómeno construtivo, e, no entanto, nunca satisfaria o desejo
implícito, por trás da ideia de standard, para agir como ele-
mento de controlo no surgimento da forma construída para
lá de todas as possibilidades. Os standards não se estabele-
cem para permitir que qualquer coisa aconteça ou que tudo
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mínio de percepção e cada uma, por sua vez, oferecendo
numerosas interfaces que, como a arte da fuga, requerem
soluções que lidam com a percepção, ou noutras palavras,
que lidam com o projecto.

A partir do planeamento regional, do paisagismo, do de-
senho urbano, da arquitectura, da arquitectura de interio-
res, do design de mobiliário e do design industrial (para no-
mear apenas as categorias mais convencionais), aparecem
morfologias e conceitos inerentes, em qualquer dos seus
aspectos. Sejam premeditadamente desenhados ou ca-
sualmente agregados, a visão e a mente do observador
compreendem subconscientemente estes aspectos.

Quer seja a crueza da produção massiva de habitação
durante o pós-guerra, preenchida com desvantagens so-
ciais semelhantes, a feira das vaidades do subúrbio com-
plementada com o valor de uma cozinha tipo faça-você-
mesmo, a relativa falta de cuidado ou a pouca atenção ao
detalhe, um desenho premeditado é revelado independen-
temente ou não da intenção.

Numa altura em que as soluções globais são propagadas
com a justificação de já se entenderem os pormenores que
importam, a cultura arquitectónica, em situação de risco, é
ainda mais pressionada para servir os senhores do oportu-
nismo. É pouco provável que um grupo de câmaras de arqui-
tectos que se curvou perante o EUSD6 se bata agora pela
criação de standards, pela experimentação de standards,
não apenas para a profissão mas para a cultura construtiva
como todo. Qual é o propósito dos standards, se servem
apenas aqueles que os inventaram? Os standards são úteis
se forem geralmente partilhados na sua concepção e na sua
aplicação. Então quais seriam os standards colectivos para
uma cultura construtiva contemporânea?

1. A manutenção e o desenvolvimento de todos os ele-
mentos existentes da cultura construtiva com a máxima
qualidade de design são um objectivo para todos.

2. A qualidade máxima do projecto atinge-se se cada
parte puder ser ou puder transformar-se num elemento
integral de uma cultura construtiva e contribuir para ela,
desenvolvendo uma cultura específica. A qualidade do pro-
jecto é determinada pela integridade de concepção e de
composição, tanto na intenção como em obra. Tanto a con-
cepção como a composição devem ser vistas nas suas res-
pectivas escalas de operação e percepção, assim como na
sua determinação de interfaces para outras dimensões es-
paciais e temporais. 

3. A duração e intensidade de cada contribuição projec-
tual estão sujeitas a uma selecção a partir de uma gama de
opções, e à determinação por parte de representantes indi-
viduais desse campo e dessa cultura específica. Concursos
abertos e anónimos são o único garante para a selecção do
melhor conceito para uma dada tarefa (qualquer outro pro-
cesso selectivo faz parte do “velho” sistema de rede).

4. Cada parte de uma cultura construtiva requer recur-
sos durante a sua criação, uso e reciclagem. Cada parte
deverá consumir o mínimo de recursos em qualquer etapa.

Os arquitectos são conhecidos por serem grandes indi-
vidualistas e pouco solidários. A prova disto está na forma
vergonhosa como a profissão, no seu todo, cedeu à mes-
quinhez dos interesses nacionais e dos “lobbies” da indús-
tria da construção. Colocando de parte a União Europeia, é
pouco provável que a cultura construtiva em qualquer Es-
tado europeu volte a ser uma preocupação conjuntamente
apoiada e partilhada. O desenvolvimento provável será o
de uma versão ainda mais espectacular da imagem media-
tizada, central e hiperbólica das chamadas estrelas. Mais
Prémios Europeus, mais concursos por convite, mais pão
e circo, mas não melhor arquitectura numa ampla base.
A maioria dos arquitectos sabe que o sistema actual tem
pouco a ver com uma cultura construtiva relacionada com
o dia-a-dia, ou seja, que não tem nada a ver com standards
amplos. Essa é a maioria, cujos indivíduos secretamente
desejam um dia chocar o resto da profissão com um pro-
jecto ainda mais espectacular.

O caminho para uma reforma é longo e doloroso. Come-
çaria, caso acontecesse, com uma revisão de como os
standards e os ideais na profissão, são projectados desde
o primeiro momento em diante. Os tratados clássicos te-
rão de ser desconstruídos: Palladio, Le Corbusier e a Bau-
haus. Purismo, minimalismo, toda a assimilação bidimen-
sional, a fetichização central e estética da arquitectura te-
rão de ser investigada. A noção de ordem através de uma
geometria simples, de segregação funcional e social terá
de ser revista. Por outras palavras, a maneira de ensinar
Arquitectura terá de ser reformada.

Mas tudo isto é improvável. Por isso, podemos conti-
nuar a lamentar-nos evitando, simultaneamente, confron-
tar-nos com a crua verdade que alimenta o lamento. E as-
sim, apenas regressaremos àquilo que a aspiração original
por trás do standard sempre temeu, ou seja, ao estado do
velho e aborrecido standard. ^

1 Ver o Merchandise Marks Act de 1887. Caso os alemães tivessem inventado o sistema e 

insistido na catalogação dos seus produtos na Alemanha com “Hergestellt im deutschen 

Reich” (“Made in the German Empire”), menos pessoas teriam compreendido o que este rótulo 

significava e o triunfo comercial da indústria alemã poderia ter acabado como resultado da 

falta de conhecimento da língua germânica noutros países.  

2 Otto Wagner, Modern Architecture, trad. ing. em 9H, nº 4, Londres 1983, p.78.

3 Ver o sítio da Bundesstiftung Baulkultur, fundada em 2006, segunda linha: “desenvolver 

novos standards de qualidade e trazê-los à discussão”, “http://www.bundesstiftung-

baukultur.de/.

4 Ver Design Review: Como o CABE avalia a qualidade em arquitectura e desenho urbano, 

Londres 2006, disponível em www.cabe.org.uk/AssetLibrary/8642.pdf. O documento 

representa a mentalidade fechada de agências quasi-governamentais, dando pouco crédito 

às aptidões dos arquitectos, ver p.6 por exemplo: “A equipa profissional tem o alcance e o nível 

de perícia para as exigências do projecto?”, o que implica que apenas os arquitectos que já 

desenharam uma sala de ópera poderão desenhar outra sala de ópera. Se esta regra fosse 

aplicada aos políticos, ser-nos-ia poupada muita incompetência. 

5 Por exemplo, Le Corbusier acreditava que faria uma generosa dádiva à humanidade ao 

“inventar”, ou mais precisamente ao apropriar-se da sequência de Fibonacci, entre outros 

sistemas, para estabelecer o “Modulor”. Este sistema esteve para ser patenteado e 

providenciado a Le Corbusier o respectivo rendimento, dependendo do uso das dimensões 

por parte de terceiros, ver Le Modulor, Cap. 2, Paris 1948.

6 Porque é que a arquitectura foi incluída no European Services Directive quando aos serviços 

jurídicos, bancários, de seguros, de saúde e de educação foi permitido idealizar as suas 

próprias directivas?
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O ESPÍRITO DA SÉRIE 
«É preciso criar o estado de espírito da série»
Le Corbusier, 1923

a.

Quando, em 1923, Le Corbusier proclamou a necessida-
de de criar o estado de espírito da série, a confiança no po-
der redentor da Arquitectura moderna aparentava não ter
limites. Desde 1851, com o Crystal Palace, que se tornara
evidente a inevitabilidade da estandardização e industriali-
zação dos processos construtivos1. 

Sete décadas depois, parecia de facto óbvio (como,
aliás, continua a parecer) que face à eloquência da produ-
ção industrial de novas e extraordinárias máquinas – e pe-
rante a escassez de habitação, a destruição provocada pe-
la guerra e o crescimento imparável das cidades – se pen-
sasse em reproduzir tal fórmula na produção de habitação.
Se dos grandes paquetes se podiam retirar lições constru-
tivas, dimensionais e formais, aplicáveis a novas tipologias
de habitação colectiva, de outras máquinas de menor di-
mensão poder-se-iam retirar ensinamentos análogos para
a habitação unifamiliar. Duma progressiva industrialização
da construção assente na estandardização dos componen-
tes individuais, vislumbrava-se a possibilidade de passar
para a industrialização do todo. Do sistema para o objecto.
Construir casas como automóveis – em  série. 

«Os estaleiros serão em breve fábricas? (…) Depois de
termos fabricado em fábrica tantos canhões, aviões, ca-
miões, vagões, perguntamo-nos: não poderíamos fabricar
casas? Eis um estado de espírito bem desta época. 

A casa não será mais essa coisa espessa que pretende
desafiar os séculos e que é o objecto opulento através do
qual se manifesta a riqueza, ela será antes um utensílio
como um carro é um utensílio. A casa não será mais uma
entidade arcaica, pesadamente enraizada no solo (…)»2

No mesmo momento em que anunciou tal propósito, Le
Corbusier tratou, implicitamente, de enunciar a dimensão
da tarefa, identificando as dificuldades antecipáveis: «Está
tudo por fazer: nada está pronto para a realização deste
programa imenso. (…) É preciso criar o estado de espírito
da série. O estado de espírito de construir casas em série,
o estado de espírito de habitar casas em série, o estado de
espírito de conceber casas em série.»3

Construir-habitar-conceber, por esta ordem. É possível
que apenas por acaso LC tenha deixado para o fim a con-
versão daqueles a quem caberia a tarefa de conceber as
novas casas, os arquitectos, mas também é possível que já
antevisse nessa tarefa os maiores obstáculos. 

No congresso da Deutsche Werkbund de 1914, a dis-
cussão em torno da estandardização já tinha deixado claro
o que e quem lhe resistiria. Perante a visão pragmática de
Muthesius, Henry van de Velde explicitara: «Enquanto hou-
ver artistas na Werkbund, e enquanto eles exercerem al-
guma influência no seu destino, protestarão contra qual-
quer sugestão de estabelecimento de um cânone, de es-
tandardização. Pela sua mais intrínseca essência o artista
é um fervoroso idealista, criador livre e espontâneo. De
sua livre vontade nunca se submeterá a uma disciplina que

lhe imponha um tipo, um cânone. (...) Sabemos que várias
gerações terão de trabalhar sobre o que nós começámos,
antes que a fisionomia do novo estilo seja estabelecida, e
que só poderemos falar de standards e de estandardização
após um período completo de tentativas.»4

A preocupação de van de Velde era com o estilo e com
a liberdade criativa do indivíduo, mas a sua resistência às
propostas de Muthesius também condenava a autonomia
anónima do objecto industrial. Um período completo de
tentativas (fosse lá isso o que fosse). Ou seja, ficava para
mais tarde, para quem viesse a seguir.

b. 

Le Corbusier fazia acompanhar o seu manifesto «Mai-
sons en série» de exemplos de projectos: as casas Domino,
de 1915, as casas de betão líquido («cheias a partir de ci-
ma como se enche uma garrafa. A casa é construída em
três dias: [...] há revolta perante processos tão «desenvol-
tos»; não se crê numa casa feita em três dias: é preciso um
ano e telhados pontiagudos e lucarnas e quartos amansar-
dados!»), ou as casas Citrohan. Mas apesar da repetida re-
ferência aos produtos industriais, com particular destaque
para o automóvel, todas estas propostas parecem alhea-
das da fábrica e dos processos de seriação. A sistematiza-
ção que Le Corbusier parece procurar materializar-se-ia
no acto da construção, no estaleiro, muito distante da li-
nha de montagem e do radical optimismo do seu discurso.

Três anos depois, em «Die Neue Welt», Hannes Meyer
afirmaria a estandardização como critério de medida da ci-
vilização: «o indício mais seguro de uma verdadeira comu-
nidade é a satisfação de necessidades iguais com meios
iguais. O resultado desta exigência colectiva é o produto
standard. (...) produzido em cadeia, como artigos de série,
instalações de série, elementos de construção de série, ca-
sa de série. (...) O nível da nossa estandardização é um índi-
ce da nossa economia comunitária.» E dois anos mais tar-
de, em «bauen», «a nova casa é um edifício pré-fabricado
para montagem no local; como tal, é um produto industrial
e trabalho de uma variedade de especialistas: economistas,
técnicos de estatística, higienistas, climatologistas, enge-
nheiros industriais, especialistas em estandardização, en-
genheiros de aquecimento…E o arquitecto?…Ele era um ar-
tista e agora torna-se um especialista em organização!»5

É possível que Meyer estivesse mais perto de acertar, e
talvez isso ajude a explicar o fracasso do programa moder-
no. A retórica é próxima da de Le Corbusier, mas a conclu-
são fundamentalmente diferente. Hannes Meyer transfor-
ma tudo na equação funçãoxeconomia em que o arquitecto
é apenas uma parte. Não chega imbuí-lo do espírito da sé-
rie, é preciso um novo arquitecto. O arquitecto deixaria ne-
cessariamente de ser o artista defendido por Van de Velde
e passaria a ser um especialista (anónimo) na organização
da produção da casa-produto. Mas também esta visão, de-
posta prematuramente na Bauhaus, não viria a ter conse-
quências na paisagem.

As consequências devastadoras da Segunda Guerra
Mundial para grande parte das cidades europeias, levaria



Casa nº11,  Jean Prouvé (com Henri Prouvé e André Sive), Cidade-jardim «Sans Souci», Meudon, 1949-51 (foto 2006)
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inevitavelmente ao ressurgimento, em força, do tema. Em
1946, numa conferência em Nancy, Jean Prouvé parafra-
searia Le Corbusier e reafirmaria a urgência - «il faut des
maisons usinées». Nesse texto, para além da acuidade e
actualidade do diagnóstico, Prouvé sustenta a sua propos-
ta num evidente domínio das questões tecnológicas e pro-
dutivas de que dependia. Faz questão de diferenciar préfa-
briquée  de usinée6 – que se poderia traduzir por acabada
(no sentido de produto industrial acabado) – afirmando
que a casa pré-fabricada, de um modo ou de outro, sempre
existira por via da integração de elementos pré-fabricados
e seriados (começando no mais simples tijolo). Desmistifi-
ca os receios do deficiente isolamento térmico ou acústico
nas casa pré-fabricadas, que afirma não terem fundamen-
to e resultarem de preconceitos; dá o exemplo da qualida-
de da insonorização nos aviões comerciais – «60 milíme-
tros [de espessura] para 10 mil cavalos [do motor]» - para
rebater a inevitabilidade de fazer depender o isolamento
acústico da massa e espessura do invólucro; refere as van-
tagens da rapidez de construção (ainda mais premente em
tempo de reconstrução) e retoma um argumento de peso,
que Le Corbusier já aflorara em «Vers une Architecture» a
propósito da Maison Monol («a casa comum pesa demasia-
do») e que Buckminster Fuller sintetizaria com uma frase
célebre: «Madam, do you know what your house weighs?».

A casa acabada que falta é então a casa integralmente
produzida em fábrica. Prouvé viria a ensaiá-la de diversas
formas e a materializá-la mais visivelmente, embora de for-
ma imperfeita, em Meudon, nos arredores de Paris, em 1951.

c. 

Na história oficial da Arquitectura, são portanto escas-
sos os exemplos que derivam daqueles discursos. Sempre
os mesmos, são recorrentemente apresentados enquadra-
dos pelo contexto heróico em que foram gerados, mitigan-
do-se com excessiva frequência o facto nada despiciendo
de não terem tido continuidade visível. A transformação
que as vanguardas do início do século passado promete-
ram não ocorreu, portanto, por esta via: as casas em série
quase não existem nas páginas da história oficial da Arqui-
tectura, e menos ainda na paisagem.

As visões de Le Corbusier ou Meyer estavam destinadas
ao mesmo inglório desenlace. Tal como a Packaged House
desenvolvida na década de 40 por Walter Gropius e Konrad
Wachsmann, derrotada pela obsessão perfeccionista e a
falta de sentido comercial do segundo. E mesmo os exem-
plos consagrados, significativamente de dois não-arqui-
tectos, só com muito boa vontade ou parcialidade se po-
dem considerar bem sucedidos. Afinal, tanto as várias ex-
periências de Buckminster Fuller como a obra de Jean
Prouvé, ficam muito aquém dos desejos e promessas dos
seus autores. Na historiografia da Arquitectura estes ca-
sos são tratados como todos os outros, ou seja, avaliados
como peças únicas - casa contra casa. Valorizados à luz da
mera intenção, promessa ou possibilidade de reprodução. 

Escusado será dizer quão difíceis seriam os nossos dias
se julgássemos todos os objectos industriais com igual
condescendência. Que carros conduziríamos?

d. 

O projecto mais significativo de Fuller vem na sequên-
cia da experimentação em torno das unidades Dymaxion e

é desenvolvido no contexto do pós-guerra americano, pro-
curando associar a oportunidade duma indústria aeronáu-
tica sem trabalho ao potencial de crescimento da procura
de habitação. Entre contingências de diversa ordem, terá
finalmente sucumbido à inflexibilidade pouco realista do
seu autor que teve como resultado prazos incompatíveis
com as exigências de comercialização. Ficou-se, portanto,
pela casa-modelo: o exemplar (único...) da Wichita House.

As casas de Meudon, de Prouvé, são, no que à habitação
diz respeito, a sua realização mais relevante. Também elas
são fruto do pós-guerra, e o culminar de várias experiên-
cias (construídas e em projecto) de alojamentos/abrigos
desenvolvidos durante e após a Segunda Guerra Mundial.
Se o contexto é análogo – o da reconstrução da França a
partir do final da década de 40 – o pressuposto é diferente:
não surge como projecto comercial, mas sim como respos-
ta a uma encomenda-piloto estatal, que visava testar a
viabilidade duma solução em mais larga escala. 

Apesar da incerteza quanto ao destino final da enco-
menda, Prouvé desenvolve nos ateliers de Maxville – à
época com uma centena de operários, e incluindo dois ar-
quitectos – uma linha de produção inspirada nas da indús-
tria automóvel ou aeronáutica. Esta estrutura era suficien-
te para dar resposta à encomenda original mas inviável pa-
ra produções em maior escala, como Prouvé ambicionava.
A produção nunca deixaria, assim, de ser semi-artesanal,
adequada para a produção seriada de protótipos, e não pa-
ra a produção em grande série. E estes protótipos ainda
estão, inevitavelmente, nos primeiros estádios da sua evo-
lução, apesar de serem concebidos tendo em mente a re-
produção em massa. Como faz notar Christian Enjolras  na
sua monografia sobre as casas de Meudon, «a passagem
de protótipos à fabricação em grande série conduz fre-
quentemente a desenvolver soluções diferentes para res-
ponder às múltiplas exigências específicas das cadeias de
montagem. […] Se os ateliers de Prouvé tivessem tido a
encomenda de centenas de casas […], teriam sofrido uma
evolução que lhes permitiria passar do artesanato à indús-
tria. Esta evolução não pode ser simulada à posteriori.»7

As casas de Meudon integram quatro tipos. Duas va-
riantes das casas standard – 8x8m (3 unidades) e 8x12m
(7 unidades) – e duas variantes da  casa à coque – a casa
de um coque e casa de coque duplo (2 unidades de cada).
Nos primeiros casos, recorre-se a uma estrutura de pórti-
co central em U invertido, no segundo a uma carapaça es-
trutural rígida  («coque»). Para resolver os problemas de
adaptação ao declive, são utilizados – contra  a vontade de
Prouvé no caso das casas à coque – sistemas construtivos
híbridos, nomeadamente com o recurso a paredes de pe-
dra, que nalguns casos não se limitam ao embasamento,
subindo acima da cobertura. 

Lá estão, ainda hoje, nalguns casos quase intactas. Um
derradeiro e melancólico monumento a uma bela ideia.

Não podem atribuir-se a Prouvé demasiadas responsa-
bilidades na não continuidade do projecto apenas enuncia-
do em Meudon. É certo que os custos das casas construí-
das excederam largamente as intenções iniciais da enco-
menda, mas isso deve-se em grande parte ao carácter
prototípico das mesmas. Por outro lado, também as cir-
cunstâncias políticas ou os factores económicos relacio-
nados com os custos do alumínio ou do aço, acabariam por
jogar contra Prouvé. 
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Terá estado próximo o seu sonho das maisons usinées mas
caberia a outros, menos notáveis, a sua efectiva realização.

e. 

No domínio da Arquitectura, as experiências não acaba-
riam com Prouvé – longe disso – mas não voltariam a ter a
mesma convicção e urgência.

Nos anos que se seguiram, vários arquitectos retoma-
riam o tema, muitas vezes para parar logo à frente. As ex-
periências resultantes parecem não (querer) passar de
respostas a desafios auto-impostos, exercícios teóricos ou
de virtuosismo em circuito fechado, que terminam no mo-
mento do próprio enunciado ou, na melhor das hipóteses,
na construção de um exemplar único – voilà! A mais céle-
bre destas casas – que, no entanto não tinha o propósito
ou a ilusão da série – é a Eames House (1949), uma obra
maior desta saga moderna e uma brilhante demonstração
da possibilidade de fazer grande Arquitectura com mate-
riais e processos associados à pré-fabricação. Outras se
seguiriam, eventualmente menos brilhantes, mas igual-
mente exclusivas e únicas. 

Do mesmo modo, também o recurso a partes pré-fabri-
cadas (correspondentes sub-funções da habitação ou do
edifício) não  teve o impacto que a certa altura se anteviu,
sobretudo depois das experiências de Kisho Kurokawa nas
Nakagin Capsule Tower (1972) e Sony Tower (1972-76),
ou da grande visibilidade mediática dos pods de sanitários

do Lloyds Bank em 1986. Décadas depois, na Arquitectura
corrente, as cozinhas ou as casas de banho continuam a
ser feitas essencialmente da mesma forma: através da as-
semblage artesanal de elementos pré-fabricados (peças
sanitárias, tubagem, mobiliário, electrodomésticos, reves-
timentos, etc.) Quase nada de unidades acabadas, de célu-
las ou de cápsulas.

f.

Como demonstra Colin Davies em «The prefabricated
home», obra fundamental para compreender as venturas e
desventuras da casa em série, o falhanço deste programa
moderno não é – como alguns alegam – consequência di-
recta dum equívoco de base na própria ideia. Se a História
da Arquitectura serve para suportar a versão do fracasso,
outra, que foi decorrendo silenciosamente, pode servir pa-
ra demonstrar o contrário. Essa história, que não consta
nos registos oficiais, é irmã ilegítima daquela, e foi-se ma-
nifestando, logo a partir do século XIX mas, sobretudo, a
partir do segundo pós-guerra, em centenas de milhares de
construções anónimas. 

Fazem parte dela todas casas comercializadas por ca-
tálogo desde o início do século XX até hoje (da Sears Roe-
buck até ao mais recente produto Ikea, as casas BoKlok);
como também fazem os projectos comerciais, mais ou me-
nos fracassados, da Motohome (1932) produzida pela
American Houses, ou da casa Lustron (1947), por exem-

Casa nº10,  Jean Prouvé (com Henri Prouvé e André Sive), Cidade-jardim «Sans Souci», Meudon, 1949-51 (foto 2006)
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plo, de que se construíram ainda assim 2500 exemplares;
ou como fazem ainda os modelos da reconstrução euro-
peia no segundo pós-guerra, como as casas ARCON, AI-
ROH ou AIREY, que foram erigidas às dezenas de milha-
res, mais uma vez à custa da reconversão da indústria
aeronáutica. E, sobretudo, dela fazem parte todas as va-
riantes de casas móveis – com as designações sucessivas
de trailers, mobile homes ou manufactured houses – pro-
duzidas aos milhares, como qualquer produto industrial, e
como tal sujeitas às graças e desgraças do mercado. 

É certo que esses sucedâneos de casas, desprovidos
não só de arquitectos mas também de Arquitectura, foram
construindo uma paisagem desqualificada. Ora nos trailer
parks, onde sobrevive a América excluída, ora nos condo-
mínios fechados da Florida onde num ápice se montam, às
metades, as casas do catálogo dos sonhos dos reformados
americanos. Poderia, portanto, pegar-se nestes exemplos
para contestar a razão de ser de tais objectos. Ou questio-
nar a necessidade actual de casas unifamiliares e o tipo de
ocupação do território a que dão origem. Mas a ideia da ca-
sa em série não tem de ter como consequência um extenso
e pouco denso subúrbio, coberto com um enxame de casi-
nhas. São assim, de facto, as casas que a indústria ameri-
cana de «manufactured homes» produz, mas seriam pro-
vavelmente outras se houvesse alguém qualificado que,
juntamente com ela, pensasse o produto. Faltaria só que
os arquitectos participassem no processo, para que o es-
tudo tipológico pudesse levar a melhores soluções, adap-

táveis à habitação individual e à habitação colectiva. 
Também pode argumentar-se, não sem razão, que es-

tas tipologias são filhas da América e só aí possíveis, ale-
gando com as diferenças substanciais das circunstâncias
americanas: a tradição de ocupação do território, o carác-
ter das cidades e a natureza dos subúrbios, os sistemas
construtivos (não há, ao contrário do que aconteceria na
Europa, uma diferença fundamental entre os materiais da
habitação pré-fabricada e aquela feita in situ - tudo é
igualmente ligeiro e normalizado), e ainda uma intimidade
diferente com os processos e produtos industriais. 

Ainda que verdadeiros, estes argumentos não explicam
tudo. Por um lado, há a forma como se lida com o processo
industrial, indissociável deste anseio de casas em série, (e
neste aspecto  é verdade que  os Estados Unidos não fica-
ram reféns de uma certa má consciência que durante mui-
to tempo tolheu a relação dos europeus com a indústria),
mas fica por explicar por que razão, também nos Estados
Unidos, os arquitectos não são envolvidos nesta indústria.
Efectivamente, a generalidade das empresas que cons-
troem estas casas não os empregam. Também elas sofre-
ram com as vicissitudes da economia, da tecnologia, das
transformações sociais; algumas foram sucessos, outras
foram fracassos – o mercado e os ciclos comerciais encar-
regaram-se de ir dizendo como. Ou seja, a história foi e vai-
se  fazendo, e só uma personagem não tem lugar neste ce-
nário: o arquitecto. E, estranhamente, ninguém parece im-
portar-se.

Casa nº10,  Jean Prouvé (com Henri Prouvé e André Sive), Cidade-jardim «Sans Souci», Meudon, 1949-51 (foto 2006)
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g.

Simetricamente ao que acontece com a historiografia
da Arquitectura – em que não se encontra um exemplo de
um arquitecto que se tenha celebrizado pelo projecto de
um objecto arquitectónico produzido industrialmente, em
série – também esta história paralela parece estar despro-
vida de objectos notáveis. Se exceptuarmos a caravana
Airstream, ícone supremo da mobilidade, cantada platoni-
camente por Banham, pelo Archigram, por Alison Smith-
son, e por muitos outros8, restam milhões de toneladas de
construções que, mais do que anónimas, são anódinas. 

Será talvez injusto atribuir aos arquitectos responsabi-
lidades também neste cenário, mas a verdade é que se no
primeiro caso se podem encontrar causas na sua inconse-
quência, no segundo pode-se descobri-las na sua (delibe-
rada?) ausência.

Afinal, se são tantas as circunstâncias em que os arqui-
tectos, legitimamente, se queixam de que questões que
deveriam ser da sua responsabilidade não o são, dificil-
mente se compreende que, no caso da habitação unifami-
liar pré-fabricada, tenha ocorrido  o que parece ser uma
abdicação prévia, uma desistência quase sem resistência.
Não são os problemas envolvidos na concepção de habita-
ções pré-fabricadas parcialmente semelhantes aos de ou-
tros tipos de habitação? A necessidade de qualificação não
está presente na definição de qualquer espaço habitacio-
nal independentemente do processo construtivo que está
na sua origem? O que pode explicar então essa resignação
voluntária, este desprezo pelo problema e, simultanea-
mente, pelas respostas que outros vão dando? Como se
compreende esta indiferença, perante as necessidades
efectivas de habitação de grande parte da população mun-
dial, e tendo à disposição processos e materiais com que o
mais optimista dos visionários do início do Século XX não
se atreveria a sonhar?

É difícil sabê-lo com certeza, e seguramente que as ex-
plicações serão muitas e diversas, mas a falta de familiari-
dade da generalidade dos arquitectos com os processos
industriais será certamente uma delas. O arquitecto – na
descrição de Iñaki Ábalos, um turista fascinado ante um
maquinismo cuja mecânica desconhece - não está prepara-
do para intervir a montante no processo produtivo dos ma-
teriais a que recorre diariamente. Trabalha com o produto
acabado, não sobre o produto acabado. A falta de domínio
do processo leva-o a dele se afastar e consequentemente
a propor soluções irrealistas do ponto de vista produtivo,
económico ou comercial. Do mesmo modo, ainda que pro-
curando genuinamente a ideia de série, o arquitecto não
parece pronto para considerar tudo aquilo que ela implica.
Nomeadamente, para abrir mão de opções fundamentais
em função do processo contínuo e recíproco de optimiza-
ção a que têm de ser sujeitos os objectos industriais e as
respectivas linhas de produção. Ou para admitir alterações
da forma em função do desenho de moldes, de limitações
ou rentabilização de máquinas, de restrições de transporte
ou armazenamento, etc. Ou para integrar uma estrutura
produtiva mais complexa, diluindo a sua presença, como
em muitos casos faz o designer industrial (ao ponto de
desconhecermos a autoria de muitos dos objectos que
mais valorizamos). Ou para lidar com as sucessivas varia-
ções e adaptações que os produtos têm de sofrer como re-
sultado das especificidades e humores do mercado, do

confronto com a concorrência, dos ciclos de vida, etc. E,
por fim, não parece disponível para prescindir de algumas
verdades absolutas da profissão e da retórica anexa. Colin
Davies, refere, especificamente, a inércia da firmitas, o
prestígio que advém da associação linguística da Arquitec-
tura às ideias de solidez e de fiabilidade (fundação, estru-
tura, pilar, bastião), que levam a que tanto tempo depois
as construções e materiais ligeiros continuem a ser enca-
rados com enormes reservas; assim como classifica de fe-
tichista o discurso recorrente do «lugar» que, sendo ade-
quado em algumas circunstâncias, é claramente desajus-
tado noutras. A verdade é que, apesar de sempre ter sido
praticado, perdura um estigma sobre a ideia do projecto
sem sítio.

No entanto, não parece que haja nada de fundamental-
mente errado no anseio duma Arquitectura assim, desen-
raizada, anónima, sem qualquer ilusão de perenidade. Mas
para que a Arquitectura lá chegue, é fundamental que o
arquitecto saiba prescindir das suas prerrogativas auto-
rais, das suas ambições de eternidade ou da sua proverbial
intransigência. 

Quase um século depois das primeiras cogitações sobre
a casa em série, continua por cumprir o último daqueles
três trabalhos de Le Corbusier.

E – quem sabe – a coisa não vai lá só com a invocação
dos espíritos. ^

1 Na verdade, utilização de standards é quase tão velha como a Arquitectura (no recurso a 

elementos construtivos, a padrões dimensionais ou repetições tipológicas, p. ex). De igual 

modo, se se tomar como referência os elementos construtivos – dos mais rudimentares 

tijolos ou parafusos às mais sofisticadas instalações mecânicas – podemos afirmar com 

segurança que os objectos produzidos em série sempre fizeram parte dessa mesma história.

2 Le Corbusier, Vers une Architecture, p. 193 [tradução livre]

3 idem, p. 189 [tradução livre]

4 MUTHESIUS, Hermann, van de VELDE, Henry. «Werkbund theses and antitheses»

in CONRADS, Ulrich. Programs and manifestoes on 20th century architecture, 

pp. 28-31 [tradução livre]

5 MEYER, Hannes, «Building» in CONRADS, Ulrich. Programs and manifestoes on 20th century 
architecture, pp. 117-120 [tradução livre]

6 Le Corbusier terá sido também o primeiro a usar o termo, a propósito das casas Monol, 

no capítulo «Maisons en série» de «Vers une Architecture»

7 ENJOLRAS, Christian, Les Maisons de Meudon, p.90

8 «Three or four generations of modern architects have worshiped it, after their fashion and 

usually from afar (…)» [BANHAM, Reyner «Taking it with you» in BANHAM, M. A critic writes: 
essays by Reyner Banham, pp. 223-226
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VEHICLES OF DESIRE
CASAS COMO CARROS, CIRCA 1956
Advertising is based on one thing: happiness. And you know
what happiness is?  Happiness is the smell of a new car!,
Don Draper, in Mad Men, episódio 01 – “Smoke Get’s in
Your Eyes”, AMC 2007 1

1 

Na redescoberta de princípios e referências que teve lu-
gar nos anos seguintes à II Guerra Mundial, a ideia de uma
arquitectura baseada num ideal de estandardização – liga-
da a um pensamento cautelosamente optimista na refle-
xão que sobre o moderno os arquitectos da chamada se-
gunda geração levaram a cabo – retoma o sentimento de
uma arquitectura para todos, mas reequaciona esse senti-
mento  entendendo, de forma aparentemente paradoxal, a
generalidade através da experiência como coisa singular e
única. Desta forma, será a partir de uma reflexão particu-
larizada – que levará a ideia de casa enquanto espaço pri-
vado a uma transformação e a uma translação conceptual,

formal e material – que a arquitectura como conceito dis-
ciplinar global se reequacionará, ensaiando uma reaproxi-
mação ao mundo a partir de uma mediação atomizada en-
tre sujeito e território. A matriz moderna perde assim con-
trolo funcional e político mas passa a incorporar uma
ordem sensorial que quebra a ortodoxia do ideal para abra-
çar a informalidade da experiência.  Mas o mundo, porque
subjectivado, apresenta-se sempre inacabado e em per-
manente mudança, tornando a arquitectura em acto pro-
cessual, mais que em consolidação material. Esse acto
processual transformará o procedimento modernista de
sistematização enquanto imposição no espaço de uma
grelha mais ou menos versátil nas suas possibilidades de
configuração, na construção de um sistema que possa in-
corporar opções de escolha entre objectos, e que assenta-

rá numa lógica de uso e substituição. Assim, a um código
operativo estabilizado por parte de uma estética que, ape-
sar de uma funcionalidade mecanizada, oferecia ainda um
ideal de permanência e frontalidade perante o território,
contrapõe-se uma outra que procura fazer corresponder
ao acto do habitar uma identidade baseada na possibilida-
de de escolha e num posicionamento espacial variável. 
O lugar passa por isso a definir-se a partir do tempo, en-
quanto universo imagético mutante, e não do espaço en-
quanto território “à priori”. Habitar já não significa perten-
cer, enraizar ou pousar em contemplação, mas sim incor-
porar e respirar as imagens e os objectos que a sociedade
de consumo, revigorada, produz em simultaneidade. 

2

A proliferação de produtos e imagens de produtos de
consumo dos anos subsequentes à guerra reconfiguram,
portanto, o território referencial da arquitectura como pai-

sagem pop, transferindo para a reflexão disciplinar pro-
cessos conceptuais que passam a lidar com noções de es-
pontaneidade e de incorporação imediata perante uma
realidade definida por um forte imaginário publicitário. Re-
presentativo e precursor dessa reconfiguração, o “Inde-
pendent Group” reunia em Londres um grupo de artistas,
críticos e arquitectos que, sob a organização de Reyner Ba-
nham, iniciaria em 1952 – e até 1955 – uma série de en-
contros, debates e conferências que incluiam temas como
ficção científica, moda, tecnologia, estética, ciência, cine-
ma, automóveis. Como objectivo máximo, as reuniões do
“Independent Group”, que, para além de Banham, incluíam
entre outros John McHale, Richard Hamilton, Eduardo
Paolozzi, James Stirling, Lawrence Alloway ou Alison e
Peter Smithson, pretendiam incorporar os múltiplos acon-
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sumo. No seu texto “Vehicles of Desire” publicado em Se-
tembro de 1955, Banham identifica o automóvel como “ar-
tefacto em evolução”, declinando assim quaisquer normas
de composição formal, no sentido em que, nota, desenho e
desenvolvimento tecnológico constituem uma relação bi-
unívoca.3 A arquitectura, segundo Banham, deveria seguir
esse pressuposto e uma relação criativa entre a sua re-
configuração teórica e o exemplo do processo produtivo do
automóvel tornou-se para si inequívoca. No “Independent
Group”, o casal Alison e Peter Smithson, apesar de elogia-
do e apadrinhado por Banham, representava uma facção
que reagia de forma paradoxal e mais introvertida a todo o
fascínio pela cultura de massas, pela América e pela publi-
cidade. Esse paradoxo é legível no seu artigo “But Today
We Collect Ads”, de Novembro de 1956; aí reconhecem,
não sem algum entusiasmo, que as imagens produzidas
pela publicidade, para além de serem boas, emanam uma
virtuosidade técnica que é quase mágica, fazendo com que,
enquanto forma criativa assente numa noção explícita de
transitoriedade, a publicidade se constitua como um con-
tributo maior para o clima visual contemporâneo que qual-
quer forma de arte erudita. Mas o fascínio dos Smithsons
prende-se com uma preocupação: a de compreender pro-
fundamente este apelativo panorama cultural e visual de
maneira a serem capazes de o medir e conseguir  nivelar
os pressupostos da arquitectura –  que é, no seu entender,

uma disciplina (ainda) dotada de especificidade, autono-
mia cultural e conceptual – com os seus poderosos e exci-
tantes impulsos.4

3 

É neste pressuposto, parece-nos, que os Smithsons
respondem à encomenda de 1955 para conceber uma  ca-
sa pensada para um quarto de século mais tarde, patroci-
nada pelo jornal “Daily Mail”. Exposta na “Daily Mail Ideal
Home Exhibition” entre 6 e 31 de Março de 1956, a “House
of the Future” (H.O.F.) apresenta-se como um volume fe-
chado, de perímetro rectangular, cujo interior se desenvol-
ve – de forma organicamente continuada – em torno de
um jardim. Na sua análise à H.O.F. Beatriz Colomina evoca-
rá várias figuras (Plástico, Imagem, Automóvel, Vestuário,

tecimentos, descobertas, realidades e linguagens da con-
temporaneidade no debate artístico e arquitectónico que já
não era então entendido como espaço de discussão exclu-
sivamente disciplinar mas, pelo contrário, como lugar re-
verberatório e em constante mutação, permeável à cultu-
ra de massas. Inclusivismo e mudança eram, portanto,
conceitos fundamentais para uma reflexão que procurava
encontrar alternativas a uma estética modernista idealiza-
da que, desgastada e, principalmente, enclausurada numa
dinâmica estilista, há muito havia deixado de se constituir
como resposta às novas questões que, de todos os lados,
fragmentavam qualquer iniciativa de formatação do mun-
do. Abraçando a cultura Pop – ainda antes de se chamar
Pop a esta cultura – o “Independent Group” movia-se, de
forma heterogénea entre imagens retiradas directamente
de revistas “mainstream” americanas e de posteriores
apropriações artísticas, temas científicos, problematiza-
ções da arte e arquitectura contemporâneos, debates em
torno de obras de literatura, intuindo uma estrutura con-
ceptual que, admitindo a diversidade, tentava ajustar uma
postura crítica criativa a uma paisagem cultural e física
complexa e em permanente movimentação. À mobilidade
deste novo contexto, a inovação tecnológica – que alastra-
va lentamente do campo militar para o civil – transportava
consigo a promessa de uma mediação pragmática, inteli-
gente e humanizada  entre um sujeito ainda em esforço de

reconciliação com uma realidade simultaneamente carre-
gada de ruína e indefinição. A tudo isto, a indústria auto-
móvel responde com a produção de um objecto tecnologi-
camente avançado, de fácil e personalizado controlo, ca-
paz de, como afirma Kristin Ross, citando Baudrillard, se
mover sem esfoço e provocar uma “felicidade irreal”.2 Pa-
ra além destes efeitos mais práticos e populares, o design
e a publicidade automóvel despertariam no “Independent
Group” um interesse superlativo. Reyner Banham, cuja
procura por uma arquitectura que considerasse a lógica
experimental e evolutiva da tecnologia enquanto dado ine-
rente ao processo de concepção incorporava uma especial
atracção pelo automóvel, defenderia intensamente a sua
relevância no contexto da refundação dos pressupostos a
considerar no desenho e aura dos novos produtos de con-
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Nave Espacial, Peep Show, Bunker e Ar), definindo a casa
como objecto aglutinador de um conjunto de característi-
cas representativas de determinados impulsos decorren-
tes da iconografia contemporânea.  A analogia com o auto-
móvel parte da afirmação dos próprios Smithsons de que a
“Casa do Futuro foi projectada – como um carro – como
uma coisa, para um papel determinado”.5 Como comple-
menta Colomina, a H.O.F. pretende alcançar a “eficiência
compacta” do automóvel (referência explícita ao VW Bee-
tle que os Smithsons possuíam aquando da concepção da
casa) e ser “uma forma simples com tudo incorporado”. 
A ideia de uma forma simples e compacta integra na sua
concepção uma optimização radical de recursos construti-
vos, estratégicos e funcionais e implica um desenho e arti-
culação absolutamente precisa das partes que a consti-
tuem, uma vez que para além da configuração espacial, a
H.O.F. previa a integração de todo o equipamento electro-
mecânico, assim como a inclusão na sua estrutura de
quaisquer espaços e acessórios de arrumo e apoio ao dia-
a-dia doméstico; como num automóvel, qualquer espaço
pertence à concepção do todo e qualquer mecanismo sur-
ge implicado na forma. A H.O.F. é assim uma casa para ser
construída segundo o princípio das linhas de montagem
automóvel, com cada peça a ser articulada com a seguinte
num movimento repetido mas único e específico; isto signi-
fica que, ao contrário do propósito modernista, especifica-
mente no legado de Le Corbusier,  a casa não se baseia
num sistema de produção de elementos estandardizados
que possam compreender distintas combinações – logo di-
ferentes resultados formais – mas que a arquitectura, co-
mo qualquer outro bem de consumo, se pode conceber em
ambiente quase laboratorial segundo uma ideia seriada de
tipo único, composto por peças desenhadas especifica-
mente para cada modelo, que terá um tempo de utilização
limitado, sujeito ao desejo, às necessidades dos consumi-
dores e às leis de mercado. A arquitectura, através dos
Smithsons, invadia o domínio dos objectos de consumo de
uma sociedade que reencontrava a abundância e explorava
os sedutores mecanismos do imaginário publicitário. Na
edição de 12 de Março de 1956 do jornal “Daily Mail”, a
H.O.F. é noticiada – ou publicitada, uma vez que o jornal
que a noticia é o mesmo que patrocina a exposição que a
exibe –  através  do olhar de duas crianças: os irmãos Bar-
bara e Hugh Clift, de sete e nove anos. Como ilustração, o
jornal inclui duas imagens: uma, dos irmãos em questão,
de mão dada, em pose neutra, olhando a objectiva; outra,
uma imagem cuidadosamente trabalhada, quer do ponto
de vista do seu enquadramento, quer do ponto de vista da
aparente mas cuidada casualidade dos habitantes fictícios
da casa, bem como, ainda, pela inclusão das legendas que,

como balões de um “comic”, identificam materiais – os que
compõem a casa e os que definem as roupas dos habitan-
tes – acessórios, electrodomésticos, espaços. Como que
querendo confirmar a génese conceptual da arquitectura
que revela, a imagem condensa a informação a partir de
um único ponto de vista, enfatizado pela postura frontal do
modelo feminino, sentada em posição central e olhando di-
rectamente o observador. A seu lado, aparentemente ab-
sorto, o modelo masculino manipula um dado de propor-
ções pouco habituais, que não é mais que o controlo remo-
to de rádio e televisão. O que esta imagem transmite,
antes de mais, é uma rigorosa sintonia entre todos os ele-
mentos que constituem a casa – habitantes incluídos; nu-
ma única imagem, o cenário doméstico futurista criado pe-
los Smithson identifica-se enquanto objecto a ser consu-
mido, convidando o observador a efectuar um “test-drive”
– à semelhança da experiência dos irmãos Clift – da casa
que, daí a 25 anos poderá estar a habitar. A exclamação
que serve de título à notícia – “Look! We’re in Wonderland”
– retira então a presença da casa de uma ideia específica e
real de localização e, não sem intenção decerto, enuncia-a,
em si mesma, enquanto território. Esse território, que é
uma “Wonderland” construída em plástico – material que
encerra em si, segundo Roland Barthes, a ideia de “trans-
formação infinita”6 – decorre da mágica virtuosidade que
os Smithsons liam nas imagens publicitárias. Assim, a
H.O.F., que é, em simultâneo, um objecto e uma imagem
novos, representa-se enquanto materialização de um mo-
vimento, mais que de um lugar.

4 

1956 foi também o ano em que apareceu o DS 19, o mo-
delo da Citroën que se tornaria num mito quase em simul-
tâneo com o seu lançamento e que os Smithsons haviam
de “habitar”, durante vários anos, e variados modelos.7

Não por inocente coincidência, imaginamos, o jornal “Daily
Mail” apresentaria na sua edição de 5 de Março de 1956 –
um dia antes da abertura da “Daily Mail Ideal Home Exhi-
bition” – uma reportagem entusiasmada acerca do carro.
O texto é ilustrado por três imagens do carro, acompanha-
das, uma a uma, por expressões como, “So Striking, So
Simple, So Smart”; qualquer uma destas expressões pode-
ria referir-se à H.O.F., que como o Citroën DS, apresenta
um desenho baseado em linhas fluidas, uma integração
óptima entre mecanismos e carroçaria e uma imagem ino-
vadora, desconcertante. Uma das imagens que acompanha
o texto dedicado ao Citroën DS representa o interior do
carro, especificamente o “tablier”. Como na imagem que
ilustrava a H.O.F., há legendas flutuantes que identificam a
integração entre desenho, conforto de condução e mecâni-
ca. Roland Barthes, que no mesmo ano escreveria sobre a
“Déesse”, afirmaria que o seu “tablier” se assemelhava
mais ao espaço de trabalho de uma cozinha moderna que à
sala de controlo de uma fábrica.8 Esta afirmação, já refe-
renciada por Colomina, retira de vez a lógica da produção
contemporânea da esfera da industrialização pesada para
a acomodar a um princípio industrial capitalista, de cuja
aproximação à escala individual do habitar, o automóvel é
exemplo. Assim, se o primeiro fôlego industrial se pode co-
notar com os grandes desígnios de uma sociedade como
todo indivisível, com o gesto global – por vezes totalitário
– e com o desígnio político, a inclusão do processo indus-

Publicidade ao Citroen DS 1960
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trial numa vertente de economia de mercado capitalista
equaciona um regresso à escala do indivíduo, o que impli-
cará uma desvinculação da matriz macro-estrutural e um
entendimento mais casual que pré-figurado do tecido so-
cial. Entretanto esta analogia entre automóvel e o espaço
produtivo do domínio doméstico – a cozinha – acontecia
também num outro evento, em Boston, entre 19 e 29 de
Abril de 1956; o “Motorama”, evento organizado anual-
mente pela General Motors tinha como objectivo a apre-
sentação de protótipos automóveis, sempre inseridos nu-
ma envolvência de imaginário futurista. O filme promocio-
nal da exposição, intitulado “Design for Dreaming” e
concebido como um musical de Hollywood,9 estabelece
uma reciprocidade cultural explícita entre o design do “au-
tomóvel do futuro” e o da cozinha doméstica “moderna”.
No filme, uma personagem feminina, adormecido numa
cama saída de um conto de fadas, é acordada por um ho-
mem misterioso, mascarado, que lhe entrega um convite
para o Motorama. Tal qual uma Cinderela, é transportada
para a exposição, onde percorre e interage, à vez, com os
“automóveis do futuro” –  indexados a vestuários especifi-
camente desenhados para cada modelo, à semelhança do
que acontecia com a H.O.F. – e com a “cozinha do futuro”.
O filme acaba numa viagem pela “estrada do futuro”, num
percurso cuja envolvente se afigura imperceptível e ene-
voada, transmitindo um misto de optimismo celebratório e
clima de ansiedade, provocado pela indefinição e vazio en-
volvente que exibe. O movimento individualizado do auto-
móvel enfatiza, de facto, uma desvinculação, uma vez que
conduz a uma percepção desfocada do entorno, transfor-
mando-se num invólucro que embora permita uma obser-
vação continuada do território que percorre, fá-lo ao mes-
mo tempo que torna o observador em figura ausente desse
mesmo território. O automóvel individualiza assim um tipo
de percepção que havia sido, antes, introduzida pelo com-
boio – a percepção panorâmica. Como explica Kristin Ross,
a “percepção panorâmica ocorre quando o observador já
não pertence ao mesmo espaço que o objecto percebido”;10

é uma percepção em movimento que, reforça Ross, ocorre
de igual modo no cinema; ambos, automóvel e cinema,
criam uma “percepção-em-movimento”, transformando a
realidade em paisagem evanescente. Estar em todo lado
mas pertencer a lugar nenhum, é, assim, o que o automó-
vel pressupõe enquanto “edifício”; e a par da velocidade,
que promete uma primeira sensação de libertação dos
constrangimentos sociais, a definição do automóvel en-
quanto “célula inviolável” permite ainda uma ilusão pro-
tectora mascarada de autonomia individual.11 De forma
idêntica, mas eventualmente mais exacerbada, a H.O.F.
oculta-se, literalmente, de qualquer ideia de entorno trans-

portando uma ideia algo mitificada de espaço exterior para
dentro.12 É uma casa destinada a um lugar qualquer ou a
sítio nenhum, o que implica que, à semelhança da caracte-
rização que Barthes faz do Citroën DS, se caracterize como
objecto que emana, em simultâneo, “uma perfeição, uma
ausência de origem e um silêncio que pertence à ordem do
maravilhoso”.13 Posicionada então nesse vácuo espacio-
temporal, é a partir de dentro que o território se realiza, e
por isso, a H.O.F. encerra uma percepção panorâmica in-
vertida; na sua movimentação livre pela casa, os habitan-
tes e o espaço interior envolvem o exterior e não o contrá-
rio. O desenho orgânico da H.O.F. assume então caracterís-
ticas de paisagem artificializada, cuja atmosfera,
controlada pelos seus habitantes, mantém uma pressão e
uma temperatura constantes. É, neste sentido, como tam-
bém afirma Barthes acerca do Citroën DS, um objecto de
“outro universo”, uma cápsula auto-suficiente, independen-
te e poeticamente autónoma.14 Esta analogia não terá, por-
ventura, deixado indiferentes os responsáveis publicitários
da Citroën que em 1960 produzem uma campanha publici-
tária onde incluem uma imagem do DS, sem rodas, suspen-
so no ar, como nave prestes a aterrar. 

O destaque da Daily Mail Ideal Home Exhibition de
1960 viria, convergentemente, a ser o Spacecraft, um veí-
culo espacial concebido pela Douglas Aircraft Co., a que foi
dado o nome de Ideal Home Station. ^
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O STANDARD EM PORTUGAL: 
O ELOGIO DA REBARBADEIRA
O “standard” é pouco mais do que uma convenção. Pode-
ríamos por isso afirmar que a arquitectura em Portugal
tende a ser convencional: azulejos 15 por 15 em todos os
quartos-de-banho, tijolos de 30 ou 20 nas paredes exterio-
res (se for o caso do preciosismo da caixa de ar temos de
falar em 11 caixa 20), e de 11 em todas as interiores (ou de
7 para algumas construções mais frágeis), portas de 70,
etc. Ninguém pergunta se em metros ou centímetros. No
limite, há quem afirme que um centímetro é um tijolo. De-
zenas de empresas, centenas de empreiteiros, milhares de
biscateiros e incontáveis habilidosos tratam de empregar
regularmente uma panóplia exaustiva de materiais cons-
trutivos que identificamos à distância como “standard”.
Mas será que apenas a utilização de determinados mate-
riais construtivos nos define uma prática construtiva? Ou
seja, o facto de a construção corrente em Portugal operar
automaticamente com materiais convencionais e normali-
zados não impede que a sua aplicação em obra não seja
bastante conflituosa, pouco sistemática e proverbialmente
caótica. Por exemplo, os roços para as instalações eléctri-
cas abrem caminhos sinuosos nos tijolos “standard” de tal
modo que, antes de o emboço e o reboco virem reconstituir
as paredes, o hábito é existir tão pouco tijolo que já nem se
sabe que medida tinha na origem. Este alerta serve para
nos recordar que, mais do que na escolha dos materiais e
dos sistemas construtivos, e até mais do que nos desenhos
e nos projectos, ou mesmo do que nas jogadas hábeis dos
licenciamentos e pareceres vinculativos, o grande momen-
to onde se verifica a acuidade dos raciocínios conceptuais
e onde a arquitectura ganha forma ocorre no estaleiro de
obra. É com a organização do estaleiro – momento chave
da triangulação entre o dono de obra, os projectistas e o
construtor – que se confirmam, ou desmentem, as possibi-
lidades de estandardização da arquitectura.

Feita esta advertência, concentremo-nos na pré-fabri-
cação de elementos em betão-armado como lógica de es-
tandardização dos processos construtivos e, sobre a re-
ceptividade do contexto português a estes processos. Per-
guntar se Portugal resistiu, ou não resistiu, à
pré-fabricação pesada que fez sucesso na cultura constru-
tiva europeia após a II Guerra Mundial é um problema de
história da construção que escapa ao âmbito deste artigo.
A hipótese de um Portugal desfasado das práticas euro-
peias ainda está por verificar. Não faltam argumentos e ar-
gumentistas que insistem, com certeza, na indestrutibili-
dade desta condição, mas cabe levantar a dúvida se essa
“resistência”, ao invés de ser cultural, não terá sido cir-
cunstancial, não se tratando por isso de uma “resistência”
mas sim de uma “indiferença” a estratégias que não ti-
nham pertinência. Afinal, se o “standard” é, como o defi-
nem os dicionários, uma forma de acordo explícito entre
produtor e consumidor baseado em documentos que regu-
lam condições de dimensão e características confirmadas
por testes apropriados, não é difícil encontrar em Portugal

uma vasta produção industrial correspondente a um con-
sumo alargado de elementos “standard”, inclusivamente
no âmbito do betão armado. Basta recordar quantos e
quantos tanques de lavar a roupa pululam nas varandas dos
prédios de rendimento construídos nos anos 40, 50, 60 e
70, para ter a noção que essa produção industrial estava
atenta às possibilidades da construção e que agia directa-
mente nos hábitos e costumes domésticos.

Ao definir medidas mínimas obrigatórias, o Regulamen-
to Geral de Edificações Urbanas determinou muitos ele-
mentos “standard”. Mas talvez mais contundente que o
RGEU para a pré-fabricação em betão armado, o Regula-
mento de Segurança de Acção Sísmica de Edifícios e Pon-
tes, publicado em 1983, dividiu o país em quatro áreas que
tiveram como consequência a adopção de dois critérios
construtivos distintos: lajes aligeiradas (em geral pré-es-
forçadas) a Norte “versus” lajes maciças a Sul. De um lado
do mapa os pavimentos são maioritariamente construídos
com base em vigotas “standard” e, do outro lado, com ar-
maduras não “standard”. Será que essa adopção generali-
zada do “standard” a Norte teve consequências arquitec-
tónicas visíveis nos últimos 25 anos de aplicação generali-
zada? O certo que é a adopção da vigota como elemento
pré-fabricado em pouco ou nada fez variar os procedimen-
tos construtivos: a escala de operações continuou a ser a
do operário com o seu guincho, que continuou a poder ser
armado com varas de eucalipto. Esta contenção de peso
explica o sucesso dos principais elementos “standard” em
betão que se encontram disponíveis nos catálogos de
construção: placas, lajetas, tampas, floreiras, caixas para
todo o tipo de visitas e funções, tubagens e manilhas de
saneamento, etc., etc., etc. Poucos produtos, para além
das vigotas, arriscam ser betão estrutural, e desdobram-
se em inúmeras formas de placagem e revestimento.

Ampliando a escala da peça estrutural rapidamente
chegamos aos pavilhões industriais. As dimensões dos
vãos livres convenientes para instalar maquinaria e a apo-
logia da desqualificação generalizada do “caixote indus-
trial”, associadas a um crescimento exponencial das Pe-
quenas e Médias Empresas (cuja rentabilidade exige um
retorno rápido do investimento inicial), abriram caminho
ao sucesso de construções rápidas em pilares, vigas e as-
nas “standard” que suportam placagens de grandes di-
mensões também “standard” e que preenchem rapida-
mente Parques Industriais e Zonas de Actividades Econó-
micas cuja infra-estruturação prévia dos arruamentos
oferece boas condições de acesso aos equipamentos me-
cânicos de montagem.

A um nível intermédio, entre os cinco metros de vão no
anexo do quintal e os cinquenta metros na nave industrial,
são raras as soluções de pré-fabricação estrutural cuja
aplicação se tenha generalizado com tanto sucesso (honro-
sa excepção para as caixas de estore). Esse lapso parece de-
correr do próprio efeito de escala que lhe está subjacente:
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o sucesso das vigotas e dos pavilhões industriais deve-se,
respectivamente, à pequena dimensão do objecto para uma
grande escala do mercado ou à grande escala do objecto
para um mercado específico. Que princípio estrutural se
aplicaria com facilidade aos edifícios de dimensão média,
construídos por investidores de dimensão média, e que pul-
verizaram a paisagem portuguesa nos últimos vinte anos?

Esta questão remete-nos para a elasticidade dos com-
ponentes e para a relativização das limitações do “stan-
dard” na construção que hoje se pratica em Portugal. As
frases “as suas ideias nós executamos em pré-fabricado”
ou “executamos conforme projecto, consulte-nos”, apli-
cam-se directamente a essa “massa disforme” da constru-
ção de médio porte e explicam a tendência para o sucesso
e abertura de novas possibilidades construtivas em opera-
ções de grande escala. Mas vamos por partes.

Com a progressiva automatização dos sistemas de cor-
te e moldagem, nomeadamente a possibilidade de contro-
lar com rigor (a partir do desenho assistido por computa-
dor) geometrias complexas e a produção em série de ele-
mentos diferenciados, a uniformização dimensional
perdeu significado no controlo de custos. Para uma máqui-
na de corte não têm significado as curvas e contracurvas
das formas de corte da chapa, apenas a quantidade de ho-
ras de uso da máquina. Ou seja, apenas é necessário accio-
nar um dispositivo de produção e o “standard” ganha a
“medida do freguês”. Estabilizadas as normas de produção
e as limitações técnicas dos sistemas, a produção de ele-
mentos é feita “na hora” e consoante a encomenda. Pode
dizer-se paradoxalmente, um standard à sua medida.

Esta deslocação do tempo de execução de uma produ-
ção massiva anterior à obra (e por vezes ao próprio projec-

to) para uma produção específica, simultânea à obra, cor-
responde não apenas à possibilidade de responder à medi-
da mas sobretudo à necessidade de eliminar stocks e capi-
tais de risco. Ou seja, consoante a exigência da circunstân-
cia, uma determinada unidade industrial produz mais, ou
menos, um determinado elemento. Essa circunstancialida-
de produtiva favorece o corte “à medida” mas é útil para o
produtor sobretudo porque oferece possibilidades de flexi-
bilidade laboral. A precarização do emprego e dos contra-
tos de trabalho, o desmantelamento do estado social e os
fluxos migratórios reforçam a capacidade para a indústria
dos materiais de construção dar resposta a solicitações
muito desequilibradas ao longo do ano: mais ou menos en-
comendas, mais ou menos trabalhadores.

Esta elasticidade convém e alimenta reciprocamente
um mercado de “arquitectura de autor”, exercícios de indi-
vidualidade formal e criativa que recorrem às lógicas de
(des)estandardização da indústria para adoptarem uma
“imagem de marca” que reflecte a “condição contemporâ-
nea” da flexibilidade e agilidade produtiva. (Flexibilidade
que se alcança em grande parte com desqualificação das
condições contratuais de trabalho de um operariado que
existe e que cada vez menos tem capacidade de afirmação
social e de defesa das suas aspirações culturais.)

Finalmente, o que conta é a dimensão da obra e o valor
global dos custos implicados. Ou seja, para um valor de in-
vestimento significativo justifica-se a implementação de
determinadas opções industriais que permitem a adopção
de procedimentos “standard”. A execução é feita à medida
da encomenda (sem “stocks” não há acumulação de capital
expectante e ele pode ser investido noutros sectores da
economia) e, arrastados pelo impacto publicitário da enco-
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menda que justificou a produção inicial, o produtor ainda
pode ver aparecerem algumas obras que tirem um proveito
subsequente da habilidade original do projecto “inovador”.

Esta deslocação, da lógica de produção do estaleiro para
a lógica de produção de projectos especiais (como uma dú-
zia de estádios de futebol, por exemplo), faz concentrar em
apenas alguns projectos as condições de produção de mui-
tos. Ela coincide também com a concentração e fixação de
unidades produtivas, em que algumas (poucas) empresas
acumulam num só local toda a fileira de produção de obra
(chegam-se a encontrar, em Portugal, empresas que num
só lugar concentram, pedreiras, silos de matérias primas,
centrais de betão, serralharias, carpintarias, oficinas de vá-
rias especialidades, etc.). Estas empresas são capazes de
responder a (quase) todas as dimensões e características
de obra, independentemente dos lugares de construção. Tal
como noutros sectores da economia, é na logística e nos
transportes pesados que se residem as principais dificulda-
des operacionais e a chave da rentabilidade dos negócios. 
A medida do camião TIR define o limite máximo do standard
contemporâneo. Transportes especiais implicam custos
especiais. Para medidas inferiores ao “standard”, cada vez
mais, o estaleiro tende a concentrar-se no local de produ-
ção e não no local de construção. Excepto se se considerar
a elasticidade do operariado na obra.

O que continua a ser extraordinário, e tanto em Portu-
gal como noutros países europeus, é que a descoberta do
betão armado contribuiu sobretudo para a desindustriali-
zação e a desqualificação geral do estaleiro e do operaria-
do da construção. O material emblemático da arquitectura
moderna, adepta fervorosa da racionalização dos proces-
sos construtivos, contribuiu numa primeira fase para o

desmantelamento das corporações e das estratégias pro-
teccionistas dos seus artesãos. Para fazer uma cofragem
qualquer carpinteiro serve, nem precisa de ferramentas
afiadas ou de uma mão rigorosa, qualquer mão dobra o
ferro sem ser necessário um ferreiro, qualquer padeiro
amassa as proporções certas de cimento, areia, inertes e
água. Por mais exercícios de pré-fabricação que se façam,
quando se pode abandonar algum nível de qualidade e re-
quinte na construção, torna-se mais eficaz e económica a
construção “molhada”, em obra, por um exército de traba-
lhadores inaptos e ignorantes desde que sejam conduzidos
por um encarregado atento e capaz. Recorrer à pré-fabri-
cação significa recorrer a alguma mão-de-obra e tecnolo-
gia especializada, capaz de fornecer materiais com acaba-
mentos “perfeitos” e controlados, mas sempre mais caros
do que a construção directamente em obra (à excepção
dos grandes estaleiros). Tendo em conta que, por mais vio-
lentos e agressivos que sejam os grandes equipamentos
que, em vagas sucessivas, ocupam a indústria da constru-
ção (shoppings, estádios, shoppings, hospitais, shoppings,
aeroportos, etc.), a paisagem portuguesa continua a ser
transformada, mais e cada vez mais, por uma lógica de
construção de porte médio e de custos controlados que
continua a preferir a rebarbadeira ao recurso a uma indús-
tria de pré-fabricação que parece não ter interesse em sis-
tematizar processos construtivos generalizáveis. ^

* Este texto foi escrito na sequência de uma conversa instrutiva com Tiago Correia,

autor das fotografias que o acompanham.
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STANDARD MÁXIMO
O sistema técnico orgânico

Até à revolução industrial, a Humanidade viveu assente na
base de recursos proporcionada pela gestão da biosfera.
Os processos produzidos na matriz biofísica do território –
substrato, relevo, clima, flora e fauna – constituíam a fon-
te elementar dos materiais essenciais à satisfação das ne-
cessidades das sociedades humanas e à sua reprodução
através dos tempos. A alteração desses processos, me-
diante a aplicação de trabalho humano em conjunto com
diferentes procedimentos técnicos, era então o mecanis-
mo que permitia transformar e tornar socialmente produ-
tiva a matriz biofísica, bem como de assegurar a sua ma-
nutenção.

A utilização da matriz biofísica para a obtenção dos re-
cursos necessários implicava encarar essa mesma biosfe-
ra – o conjunto dos sistemas vivos – como um instrumento
produtivo. As sociedades humanas eram, portanto, socie-
dades orgânicas, dependentes das suas características e
limitações, que decorriam directamente do facto de a bios-
fera depender da sua principal fonte energética – a energia
solar –, bem como da disponibilidade local dos elementos
necessários ao seu funcionamento, em boa parte relacio-
nada com a expressão local do ciclo hidrológico.

Em condições estáveis, a biosfera apresenta uma ten-
dência constante para o aumento da quantidade de biomas-
sa – de matéria viva –, até atingir os limites físicos, em ter-
mos de espaço e de recursos, que detêm esse crescimento.
Dado que esses limites são bastante variáveis em função
de cada situação local particular, a biosfera não consiste
num único ser vivo que se estende sobre a superfície plane-
tária. Pelo contrário, encontra-se fragmentada numa miría-
de de indivíduos distintos, organizados em comunidades di-
versas, o que a permite adaptar-se às diferentes condições
locais com a máxima eficácia. E não é tudo. A luta pelos re-
cursos, que preside à selecção dos indivíduos em cada lu-
gar concreto, favorece a adaptação da biosfera às altera-
ções da disponibilidade dos elementos, bem como da confi-
guração dos elementos mais limitadores.

Este «ajustamento» da biosfera às condições locais e à
sua variabilidade ao longo do tempo, implica a realização
de acções que transformam e determinam boa parte da
matriz biofísica, alterando o substrato, determinando cla-
ramente a flora e a fauna, intervindo sobre os processos
que modelam o relevo e incidindo parcialmente sobre al-
guns factores que afectam o clima – albedo, humidade,
etc. –, muito embora o clima seja determinado por estritas
condições geográficas: a radiação solar e o regime de chu-
vas funcionam como elementos limitadores, inacessíveis à
acção local da biosfera (embora não à sua acção global).

Em última instância, a unidade mínima sobre a qual as-
senta a discricionariedade da biosfera – a sua diversidade
– são os aminoácidos com que se constrói a primeira uni-
dade variável no tempo e de indivíduo para indivíduo: o có-
digo genético. Outro tipo de standards – como a célula ou
os tecidos – são inexistentes em determinadas espécies
ou não comparáveis entre seres vivos distintos, pelo que
não podem ser considerados elementares. Dir-se-ia que o

standard máximo do sistema da biosfera – considerado co-
mo sistema produtor de matéria viva – apresenta dimen-
sões muito reduzidas quando comparado aos produtos que
deve gerar para maximizar a sua produtividade, em face
das diversas condições exteriores.

A intervenção das sociedades humanas na evolução da
biosfera, com vista ao aproveitamento máximo das possi-
bilidades locais, produz uma ruptura nessa evolução e a
manutenção de uma situação produtiva favorável aos inte-
resses humanos, configurando um novo e decisivo factor
limitador da sua produtividade. O Homem deve então man-
ter – com o seu trabalho – uma determinada configuração
da matriz biofísica, vendo-se obrigado a refazer parte dos
processos que deixaram de ser produzidos de forma «na-
tural». Um destes processos – crucial para a continuidade
dos processos biológicos – é a reintegração dos elementos
químicos retirados da biosfera sob a forma de recursos.
Enquanto que alguns destes elementos – como o carbono
– podem ser repostos pelos ciclos globais, outros – como o
nitrogénio, o fósforo ou o potássio – devem ser repostos de
forma imediata, já que a sua escassez origina uma perda
de fertilidade – de capacidade produtiva – que porá em ris-
co a perdurabilidade do sistema.

A devolução de resíduos – de produção e de consumo –
ao meio ambiente, através de técnicas concretas que facili-
tem a sua assimilação pela matriz biofísica, é o caminho
essencial para garantir a manutenção da sua produtivida-
de. Recurso e resíduo distinguem-se assim na sua utilidade
social, mas não na sua importância enquanto «factores de
produção», enquanto elementos necessários à manuten-
ção da capacidade de produção de bens para a sociedade. A
matriz biofísica pode assim ler-se como a grande máquina
que, nas sociedades orgânicas, devolve aos resíduos a qua-
lidade de recursos através da sua capacidade de utilizar a
radiação solar como fonte de energia.

As sociedades orgânicas estão limitadas à produtivida-
de da biosfera nas condições criadas pela matriz biofísica,
pelo trabalho humano e consequente controlo dos proces-
sos orgânicos e, em última instância, pela radiação solar
que alimenta a reciclagem dos materiais. A superfície ter-
restre, enquanto autêntica «rede» de captação de radia-
ção solar, é o último e decisivo elemento limitador da pro-
dutividade das sociedades tradicionais.

Industrialização

A criação de standards, ou normalização, é um proces-
so que visa a homogeneização da produção. Em sentido la-
to, destina-se a estabelecer critérios de simplificação para
as possibilidades de resposta a uma dada questão. No caso
da produção, trata-se da resposta à satisfação de uma de-
terminada necessidade ou grupo de necessidades.

Existem dois argumentos a favor das vantagens da nor-
malização: garantia de qualidade e economia na satisfação
de necessidades. A garantia de qualidade é assegurada na
medida em que a normalização actua como garante da ob-
tenção – dentro de limites estabelecidos – de uma série de
características dimensionais, de composição ou formais
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que determinam a prestação do produto e, portanto, o grau
de satisfação que este comporta. A economia é obtida na
medida em que a extensão da normalização amplia o mer-
cado dos produtos, gerando um aumento na produtividade
que pode reflectir-se no seu preço. Atentemos nesta última
vantagem para analisar as suas raízes e consequências.

A produtividade de uma actividade está relacionada
com o seu grau de industrialização, ou seja, com a capaci-
dade de o sistema produtivo obter rendimento a partir do
capital investido e da quantidade de capital investido por
unidade de trabalho. Uma vez que se confunde com fre-
quência o conceito de industrialização (uma característica
do processo produtivo) com o conjunto dos sistemas técni-
cos que lhe dão suporte (a maquinaria, a fabricação atra-
vés de meios mecânicos), vale a pena ponderarmos um
momento sobre o real significado do termo, usando o mes-
mo exemplo que Nicholas Georgescu Roegen, um dos pais
da economia ecológica, propôs no seu livro The Entropy
Law and the Economic Process para explicar o conceito de
industrialização.

Imaginemos a oficina tradicional de um carpinteiro.
 Nela encontraremos as ferramentas próprias do seu ofício,
que lhe permitem transformar as pranchas de madeira
que entram na sua oficina em mesas, cadeiras, bancos e
outras peças de mobiliário. A bancada, a serra, a plaina, o

martelo e mesmo o torno, bem como uma série limitada e
concreta de outros instrumentos, estão disponíveis para
uso do artesão na criação do mobiliário que produz. Se
partirmos do princípio de que este carpinteiro produz uma
mesa numa jornada diária de trabalho, é durante esse pe-
ríodo de tempo que o carpinteiro irá serrar e modelar as
pranchas, possivelmente tornear os pés, fazer os encaixes,
montar, colar e fixar as peças, e eventualmente lixar e en-
vernizar as superfícies finais.

O processo de produção define-se pelo encadeamento
ordenado de uma série de operações efectuadas sobre a
matéria-prima – progressivamente transformada – até se
alcançar o resultado final. Em cada uma destas operações,
o carpinteiro utilizará uma das ferramentas concretas de
que dispõe na sua oficina – e que existem justamente para
intervir em cada fase apropriada deste processo. Mas, en-
quanto realiza uma operação, as restantes ferramentas
desnecessárias nessa fase específica do processo jazem
inertes, penduradas na parede ou no interior das gavetas
da bancada. Na realidade, durante boa parte do tempo, os
elementos do capital que configuram a oficina do carpin-
teiro encontram-se inactivos, tal como o capital que sus-
tenta o próprio conhecimento operativo do carpinteiro, cu-
ja aquisição lhe terá custado tempo e esforço – e muitas
vezes dinheiro –, já que o artesão activa apenas os conhe-
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cimentos necessários para a actividade que está a realizar
em cada momento, «adormecendo» os restantes saberes
operativos que possui. 

Suponhamos agora que um aumento da procura no
mercado coloca ao nosso carpinteiro a necessidade de
produzir duas mesas diariamente. Uma opção será abrir
uma segunda oficina, com um segundo carpinteiro que fa-
brique uma segunda mesa: dar início a um novo processo
paralelo. Mas uma outra possibilidade consiste em inte-
grar um segundo operário na oficina e dividir as operações
de fabrico das mesas de modo a que estas sejam produzi-
das em série. Como é evidente, a vantagem da segunda op-
ção é um investimento de capital muito menor – quase nu-
lo – e uma produtividade por unidade de capital investido
muito maior do que na primeira opção, ou mesmo do que
na oficina em que se produz uma única mesa diariamente.
Em termos teóricos, os conhecimentos operativos de am-
bos os carpinteiros podem inclusivamente complementar-
se, exigindo portanto um menor investimento em aprendi-
zagem, bem como um maior rendimento do capital forma-
tivo de ambos os operários.

Se a procura continuar a aumentar e a produção for or-
ganizada de forma adequada, atribuindo a cada operário
uma parcela proporcional da produção, chegará o momen-
to em que todo o capital – sob a forma de ferramentas e de
conhecimentos – estará em funcionamento constante. Es-
te processo pode implicar, naturalmente, a existência de
uma quantidade adequada de ferramentas – número rela-
tivo de plainas, serras ou bancadas, bem como de tornos
ou envernizadoras –, mas um nível de procura adequado
levará a que não exista capital inactivo em nenhum mo-
mento e que a produtividade de cada unidade de capital se-
ja máxima. Este processo, ainda que manufactureiro, será
assim industrializado, e os benefícios da divisão do traba-
lho – preconizados por Adam Smith já no século XVIII –
serão adquiridos a cada novo passo desse percurso.

Durante o período em que o incremento da procura se
vai formando, é evidente que os processos produtivos ter-
se-ão ajustado e desagregado para que os «tempos mor-
tos» dos operários e do capital sejam reduzidos ao mínimo
possível, incidindo assim sobre a velocidade e ritmo des-
ses processos – uma espécie de bailado cuja complexida-
de todos podemos imaginar. Este ajustamento é um motor
de mutações técnicas: a redefinição dos processos, a sua
subdivisão, o ajustamento dos seus tempos aos ritmos dos
processos produtivos mais rígidos da cadeia, com vista à
obtenção do máximo aproveitamento do capital – eis o mo-
tor da evolução técnica.

Mas a industrialização é um processo, não uma meta.
Consiste em obter a máxima produtividade de cada unida-
de de capital introduzida no processo. Inicia-se logo na ac-
tividade artesanal – e constitui um horizonte irrecusável –,
sendo atingindo quando todo o capital está activo sempre
que o processo produtivo está em marcha. E continua a es-
timular a evolução tecnológica para obter novas configu-
rações de produção, mais eficientes na utilização do capi-
tal ou no desenvolvimento de novos aumentos na procura.

Assim, a industrialização é um processo de raiz econó-
mica, gerado pelo aumento da procura e conduzido por um
critério de optimização do capital investido. A evolução téc-
nica é uma exigência criada por este processo, e não o seu
impulso original: é uma consequência, e não uma causa. A

técnica é, basicamente, um recurso, uma fonte de possibili-
dades de organização da produção, cuja activação visa en-
contrar a função de produção óptima com vista à obtenção
do maior rendimento possível em termos de capital.

Nesta definição de industrialização, nada nos indica
qual deva ser o suporte técnico ou a força motriz que ali-
menta a produção. Um processo de manufactura pode per-
feitamente ser considerado industrializado se não incluir
qualquer área de capital inactivo. Contrariamente, um pro-
cesso de produção mecanizado pode não estar industriali-
zado quando existem fracções de capital que permanecem
inactivas durante a produção. Por muito que desejemos in-
dustrializar a produção de mesas, nunca fará sentido fazê-
lo – e, portanto, não se fará – se não existir uma procura
de mesas suficiente para gerar o processo de industriali-
zação: em termos económicos, será ineficiente organizar
uma fábrica automatizada para produzir duas mesas diá-
rias, quando a oficina do nosso carpinteiro consegue fazê-
lo com um investimento muito inferior. O processo da in-
dustrialização é filho da procura, nunca da capacidade ou
vontade técnica.

O que caracteriza um processo industrial, o que define a
sua natureza, é o facto de se tratar de processos produti-
vos nos quais nenhum elemento do capital implicado per-
manece inactivo durante o seu desenvolvimento. Isto im-
plica que todos os instrumentos, máquinas ou infra-estru-
turas que tenha sido necessário fabricar, compor, ordenar
e disponibilizar para a execução das transformações pró-
prias do processo produtivo sobre as matérias-primas,
transformando-as no produto final pretendido, devem en-
contrar-se no exercício pleno das suas funções, em qual-
quer momento do processo produtivo em marcha.

O sistema técnico industrial

Consequentemente, a perpetuação da industrialização,
enquanto processo, exige o aumento crescente e constan-
te da procura, situação que convém a qualquer modelo
produtivo movido pelo capital que, como Marx havia já
anunciado, tem como objectivo reproduzir-se com a maior
velocidade possível. Mas esse aumento da procura – da
produção – necessita de uma fonte de recursos que a ali-
mente, de um suporte material capaz de satisfazer a ne-
cessidade crescente de matérias-primas.

As sociedades orgânicas têm a sua capacidade de pro-
dução restringida à sua capacidade de alterar a biosfera e
às limitações da energia solar que a move. Neste tipo de so-
ciedades, o processo de industrialização entra em choque
com os limites que a produtividade biosférica impõe ao au-
mento da procura. E ainda que o comércio permita superar
as limitações da produtividade orgânica numa região em
concreto, o mundo é todavia limitado, e a superfície terres-
tre – e, por conseguinte, a capacidade de suporte de biosfe-
ra e de captação de energia solar – é limitada.

Mas é justamente em finais do século XVIII, quando a
expansão da cultura europeia alcançava os limites da su-
perfície terrestre e, portanto, da superfície produtiva do
planeta, que o aperfeiçoamento da máquina a vapor viria
permitir transformar em potência a energia térmica dos
combustíveis fósseis, pondo assim ao alcance da socieda-
de ocidental um manancial de recursos enorme, pratica-
mente inesgotável: os minerais da crosta terrestre.

O acesso a uma fonte inesgotável de recursos, conse-
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guido graças ao potencial dos combustíveis fósseis, alte-
rou o sistema produtivo da Humanidade, transformando as
sociedades de base orgânica em sociedades de base mine-
ral, livre de limitações congénitas à sua capacidade produ-
tiva, e tornando viável o aumento contínuo da produção –
da satisfação de necessidades, livre agora das restrições
produtivas da biosfera. Desta forma se abriu caminho ao
desenvolvimento contínuo do processo de industrialização,
sustentado agora por uma base de recursos minerais ilimi-
tada e com processos técnicos mecanizados graças à for-
ça motriz dos combustíveis fósseis.

Os entraves à industrialização nascem hoje longe da
base de recursos disponíveis. É a uniformização da procura
que deve permitir ampliar mercados, possibilitar níveis
mais elevados de produção – de industrialização, de possi-
bilidades de reprodução do capital – e gerar um cresci-
mento contínuo dessa procura. É esse o papel da normali-
zação, do standard: uniformizar a procura, e não a produ-
ção. A uniformização da produção é apenas um reflexo: é o
estabelecimento de mercados mais amplos, de uma pro-
cura mais elevada que suscita uma maior possibilidade de
industrialização.  

Eis as vantagens económicas da normalização, do fo-
mento da industrialização e da sua eficiência produtiva:
são agentes normalizadores da procura e possibilitam,
desse modo, a aglomeração dessa mesma procura. Não
iremos aqui discutir a relação dessa normalização com a
garantia de qualidade – bem como a definição do que é
qualidade –, mas sim fazer notar que a extensão dos pa-
drões – e, com ela, a agregação da procura – homogeneíza
cada vez mais o modo de satisfação das necessidades, pa-
droniza os modos de vida e iguala as culturas humanas nu-
ma única cultura global, propagando uma sociedade única
sobre a superfície planetária. Precisamente o contrário do
que sucede com a estratégia biosférica.

A independência das condições locais trazida pela fonte
de recursos minerais – as minas são a expressão mais cla-
ra de um «não-lugar» e os metais a manifestação do ho-
mogéneo face à diversidade dos materiais orgânicos –,
bem como a mobilidade exacerbada pela utilização dos
combustíveis fósseis, encaminha a sociedade industrial no
sentido de um standard único para a definição de necessi-
dades e dos modos de satisfazê-las extensível a toda a Hu-
manidade. Um standard máximo com um alcance ainda di-
fícil de imaginar, pois é difícil imaginar limitações à capaci-
dade produtiva do sistema. Mas elas existem.

Os limites ao standardmáximo

Contrariamente ao que sucede no sistema técnico tradi-
cional de base orgânica, o sistema técnico industrial não
necessita de reintegrar os resíduos de produção e de consu-
mo nos processos produtivos. A produtividade do sistema
não carece desta reintegração, já que a capacidade de pro-
dução futura é independente do que venha a suceder com
os seus resíduos, pelo que estes não são senão um incómo-
do que deve desaparecer para não criar problemas sanitá-
rios ou outro tipo de ineficiências. Todos os materiais extraí-
dos da crosta terrestre terminam convertidos em resíduos,
quer se trate de resíduos de produção ou de consumo.

O sistema técnico industrial transforma-se assim numa
máquina que expele materiais desde a litosfera da terra
até à sua superfície, até à atmosfera e até à hidrosfera,

afectando de forma crescente a matriz biofísica, alterando
os seus processos e destruindo sistematicamente a bios-
fera que sustenta. E o crescimento da produção, exigido
pelo processo de industrialização – e que alimenta a cria-
ção de padrões –, equivale pois ao crescimento desse fluxo
de resíduos vertidos para o meio ambiente e que hoje con-
figura já uma crise ambiental global sem precedentes.

O nosso sistema produtivo industrial ainda não encon-
trou os seus limites no que aos recursos diz respeito. A
crosta terrestre pode ainda alimentar abundantemente o
crescimento da produção e, com ela, o aumento da eficiên-
cia que a industrialização pode proporcionar através da
normalização, que expande mercados uniformizando os
modos de vida. Mas esses limites surgem do lado dos resí-
duos, no que toca à capacidade de absorção do meio am-
biente. A maioria das crises ambientais de que padecemos
– sendo as alterações climáticas sem dúvida uma das
mais críticas – foram produzidas pelo escoamento de resí-
duos decorrente do modo de produção industrial, que hoje
ameaça os progressos que logrou alcançar com os seus
próprios «efeitos secundários».

A alternativa – a sustentabilidade – implica um retorno
aos modos de produção orgânicos, no sentido de regres-
sarmos a sistemas técnicos que fechem os ciclos de maté-
ria com a reintegração dos resíduos e a sua regeneração
em novos recursos. Isto implicará, em grande medida, o
abandono dos combustíveis fósseis e, mais uma vez, o re-
gresso à utilização da máquina biosférica e a invenção de
novos processos que, muito provavelmente, nos devolve-
rão ao aproveitamento dos recursos locais como fonte útil.
E ainda a novos padrões máximos bem menores, mais pró-
ximos da estratégia biosférica.

A normalização é, pois, a força de choque do modelo
técnico industrial. O alargamento de padrões, da homoge-
neização dos produtos – que é, no fundo, a uniformização
do modo de satisfazer as necessidades e, portanto, de as
expressar – leva à criação de um único modo de vida que
expande os seus valores a todo o globo. Mas essa normali-
zação, esse standard com tendência a infinito, encontra-se
indissoluvelmente unido a um sistema produtivo que não
tem futuro. Este sistema já encontrou os seus limites e é a
partir deles que devemos analisá-lo e julgá-lo. ^
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