
para serem felizes, atribuem posição central em suas fantasias

à oportunidade de viver em uma determinada edificação. A be-

la arquitetura lhes serve como uma promessa de felicidade.

Durante a defesa aliada de Creta, no segundo trimestre de

1941, um soldado britânico chamado James Kennedy-Hawkes

terminou capturado pelos alemães e foi conduzido como pri-

sioneiro de guerra a um campo de detenção em Eichstatt, no

sudoeste da Alemanha. Confinados em barracas lotadas, ele

e seus companheiros de prisão desenvolveram elaborados de-

vaneios: alguns deles pensavam em mulheres, outros, em co-

mida. Um deles pensava em arquitetura. Antes da guerra,

Kennedy-Hawkes havia estudado arquitetura e, no menos hos-

pitaleiro dos lugares, ele começou a imaginar sua casa ideal.

Para tanto, trocou uma semana de suas rações com um guar-

da por uma folha de papel de desenho na qual traçou um pro-

jeto que batizou de "um bangalô de férias na costa leste".

O desenho da casa ideal é pungente, especialmente tendo

em vista a modéstia das aspirações de Kennedy-Hawkes -um

lembrete de que, mesmo no inferno, nosso maior anseio tal-

vez seja apenas o de uma casinha modesta-, e também o cui-

dado que um homem como ele dedicou ao desenho de armá-

rios de cozinha e portas para o pátio, mesmo que soubesse

que poderia ser morto pelos seus captores a qualquer mo-

mento. Depois de três anos como prisioneiro de guerra na

Alemanha, Kennedy-Hawkes foi libertado e repatriado ao

Remo Unido, onde retomou sua carreira arquitetônica. Ao se

aposentar, ele encontrou um

promontório que se estendia

mar adentro, no condado de

Surrey, e, trabalhando sozi-

nho, construiu uma pequena

casa de tijolos vermelhos.

Em escala mais ampla,

igualmente, quando os utópi-

cos da política e os grandes

planejadores sociais e urba-

nos desenvolveram seus pla-

nos para sociedades perfei-

tas, conectaram a realização

deles a uma certa forma de

visão arquitetônica, com o

objetivo de substituir as mui-

tas edificações corruptas do

passado por avenidas e tor-

res que pudessem servir de

prenuncio a um novo espírito.

Garantir a aparência corre-

ta das edificações emerge co-

mo tarefa central na criação

de um indivíduo e de uma co-

munidade que floresçam co-

mo deveriam. Uma discussão

sobre arquitetura parece fa-



zer parte intrínseca do cerne

de qualquer investigação sus-

tentada sobre a base filosófi-

ca do contentamento.

As edificações raramente

demonstram de forma palpá-

vel os esforços que sua cons-

trução demanda. Elas man-

têm um silêncio dúbio sobre

riais e outros seres humanos a cooperar com nossos desígnios,

garantir que duas peças de vidro se alinhem de maneira preci-

sa, que um lustre penda simetricamente debaixo de uma esca-

da ou que pilares de concreto sejam capazes de sustentar sem

protesto o telhado que repousa por sobre eles.

Mesmo quando atingimos nossos objetivos, as edificações

que erigimos padecem da lastimável tendência a decair de ma-

neira acelerada. Pode ser difícil percorrer uma casa recentemen-

te decorada sem sentir uma espécie de tristeza preventiva dian-

as bancarrotas, os atrasos, o

medo e a poeira que impõem.

Uma aparência de despreo-

cupação é quase sempre tra-

ço essencial do charme de

qualquer um. Só quando nos

envolvemos em um projeto

de construção é que nos ve-

mos iniciados nos tormentos

associados a persuadir mate-

te da decadência que está aguardando impacientemente para

começar: quanto tempo as paredes demorarão a rachar, os ar-

mários brancos a amarelar. As ruínas do mundo antigo oferecem

uma zombeteira lição para qualquer pessoa que esteja ansiosa

para que os construtores terminem logo seu serviço.

Os filósofos da Antigüidade foram imensamente sábios ao su-

gerir que excluamos de nossa visão de contentamento qualquer

coisa que possa um dia ser recoberta de lava, varrida por um fu-

racão, maculada por uma mancha de chocolate irremovível ou

pelo vinho derramado.



A arquitetura causa perplexidade, igualmente, pela inconsis-

tência que demonstra em sua capacidade de gerar a felicida-

de sobre a qual se baseia seu direito à nossa atenção. Embora

uma construção atraente possa ocasionalmente servir para

acentuar um humor já animado, haverá momentos em que

até mesmo o mais agradável dos lugares se provará incapaz

de remover nossa tristeza ou misantropia do cenário.

Podemos nos sentir ansiosos e invejosos mesmo que o pi-

so sobre o qual estejamos postados tenha sido importado de

uma pedreira distante e que as molduras das janelas, cuida-

dosamente entalhadas, tenham sido pintadas de um cinzen-

to reconfortante. Podemos iniciar uma discussão mesquinha

que resulte em ameaças de divórcio em um edifício projetado

por Geoffrey Bawa ou Louis Kahn. A mais nobre das arquite-

mais. A arquitetura bela não

oferece qualquer das vanta-

gens incontroversas de uma

vacina ou uma travessa de ar-

roz. Sua construção, portan-

to, jamais conquistará priori-

dade política dominante, pois,

mesmo que todo o mundo

construído pelo homem pu-

desse, por meio de esforço e

sacrifício incansável, tomar a

"piazza" San Marco por mo-

delo, mesmo que pudésse-

mos passar o resto de nossas

turas pode ocasionalmente fazer menos por nós do que uma

aspirina ou uma boa sesta.

As pessoas que fazem da beleza arquitetônica a missão de

suas vidas sabem perfeitamente bem o quanto seus esforços

podem se provar f úteis. Depois de um estudo abrangente das

edificações de Veneza, em um momento de deprimida lucidez,

o historiador John Ruskin reconheceu que poucos venezianos

pareciam de fato elevados por sua cidade, talvez a mais bela

das tapeçarias urbanas do planeta. Diante da catedral de são

Marcos, eles estavam sentados às mesas dos cafés, liam jor-

nais, tomavam sol, discutiam e roubavam uns aos outros en-

quanto, do alto da torre da igreja, ignoradas, "as imagens de

Cristo e de seus anjos os contemplavam com desgosto".

Dotada de um poder tão pouco confiável quanto muitas ve-

zes inexprimível, a arquitetura sempre concorrerá mal com as

demandas utilitárias sobre os recursos de que a humanidade

dispõe. É sempre difícil argumentar em defesa da necessida-

de de reconstruir uma rua não muito bonita mas aproveitável.

E como é canhestro ter de defender, diante de necessidades

mais tangíveis, os benefícios de realinhar um poste torto ou

substituir uma moldura de janela que não combine com as de-

vidas na Villa Rotonda ou na

Glass House, nós ainda esta-

ríamos freqüentemente de

mau humor.

Não só as belas casas fra

cassam como garantia de fe-

licidade, mas podem tam-

bém ser acusadas de fracas-

so em melhorar o caráter da-

queles que as habitam.

Parece razoável supor que

essas pessoas venham a pos-

suir algumas das qualidades

das edificações que as atra-

em: esperar que, caso este-

jam atentas aos encantos de

uma velha casa de fazenda

com paredes feitas de pedras

irregulares assentadas com

argamassa leve, se puderem



apreciar o efeito da luz das ve-

las sobre as lajotas pintadas a

mão, caso se deixem seduzir

por bibliotecas repletas de ci-

ma abaixo de livros dos quais

emana um aroma empoeira-

do e doce, então elas saberão

alguma coisa sobre paciência

e estabilidade, ternura e doçu-

ra, inteligência e astúcia, ceti-

cismo e confiança,

Mas quaisquer que sejam

as afinidades teóricas entre

beleza e bondade, é inegável

que, em termos práticos, ca-

sas de fazenda e hospeda-

rias, mansões e apartamen-

tos à beira-no já abrigaram

numerosos tiranos e assassi-

nos, sádicos e esnobes, inú-

meros personagens que so-

frem de gélida indiferença à

desconexão entre as qualida-

des que o ambiente que os

cerca manifesta e aquelas

que norteiam suas vidas.

Hermann Goring era grande

apreciador de arte e amante

da arquitetura.

A arquitetura bem pode

portar mensagens morais;

mas simplesmente não dis-

põe de poder que garanta sua aplicação. Oferece sugestões, em

lugar de ditar leis. Convida, em lugar de ordenar, que emulemos

seu espírito e não pode impedir abusos cometidos contra ela.

Em sua ineficácia, a arquitetura compartilha do dilema da

jardinagem: um interesse por maçanetas ou cantoneiras de te-

to não deveria ser menos digno de zombaria do que uma preo-

cupação quanto ao progresso de pés de cravo ou lavanda. É

perdoável concluir que deve haver causas maiores às quais um

ser humano se possa dedicar.

No entanto, depois de encontrarmos alguns dos mais seve-

ros revezes que enfeitam a vida emocionai e política, talvez che-



guemos a uma avaliação mais caridosa quanto à importância

da beleza -de ilhas de perfeição nas quais seja possível encon-

trar ecos de um ideal que um dia esperávamos realizar de ma-

neira permanente. A vida talvez tenha de se mostrar a nós em

algumas de suas cores mais trágicas antes que possamos co-

meçar a nos tornar mais adeptos, visualmente, de algumas de

suas ofertas mais sutis, quer na forma de uma tapeçaria ou de

uma coluna coríntia, lajota ou luminária.

Talvez tenhamos de deixar em nossas vidas uma marca in-

delével -casar com a pessoa errada, persistir até a meia idade

em uma carreira malsucedida ou perder alguém a quem ama-

mos- antes que a arquitetura possa começar a ter impacto

perceptível sobre nós, pois, quando nos dizemos "comovidos"

com uma edificação, estamos aludindo a um sentimento agri-

doce de contraste entre as nobres qualidades de que uma es-

trutura está imbuída e a realidade maior e mais triste no seio

da qual sabemos que ela existe. Sentimos um nó na garganta

diante de tal beleza, devido ao conhecimento implícito de que

a felicidade para a qual ela parece apontar é uma exceção.

Levar a arquitetura a sério, portanto, nos apresenta exigên-

cias singulares e desgastantes. Requer que nos abramos à

idéia de que os ambientes nos afetam mesmo que sejam fei-

tos de vinil e que melhorá-los seria demorado e dispendioso.

Significa admitir que estamos inconvenientemente vulnerá-

veis à cor do papel de parede e que nosso senso de propósito

pode perder o rumo devido a uma colcha infame. Ao mesmo

tempo, significa reconhecer que as edificações são capazes

de resolver não mais que uma fração de nossas insatisfações,

e não podem impedir que o ma! se desenrole diante delas.

A arquitetura, mesmo em sua forma mais admirável, só po-

de representar um pequeno e imperfeito protesto contra o es-

tado das coisas. O mais incômodo, porém, é que a arquitetu-

ra nos pede para imaginar que a felicidade muitas vezes pode

ter um caráter nada ostentatório, nada heróico, que ela pode

ser encontrada na contemplação de um velho piso de madei-

ra ou no brilho da luz da manhã contra uma parede de gesso

-em cenas de beleza frágeis e nada dramáticas que nos co-

movem porque estamos cientes do pano de fundo mais som-

brio diante do qual elas se nos surgem.

Mas caso, ainda assim,

aceitemos a legitimidade do

tema, então uma nova e con-

tenciosa série de questões

imediatamente surge. Temos

de confrontar o doloroso

ponto em torno do qual por-

ção tão grande da história da

arquitetura gira. Temos de

perguntar exatamente que

aparência deve ter uma edifi-

cação bonita.

Ludwig Wittgenstein, ten-

do abandonado a vida aca-

dêmica por três anos a fim

de construir uma casa para

sua irmã Gretl, em Viena,

compreendia a magnitude

desse desafio. "Vocês acham

que filosofia é difícil", obser-

vou o autor do "Tractatus

Lógico Philosophicus", "mas

eu lhes digo que nada se

compara à dificuldade de ser

um bom arquiteto".

Text Box
Fonte: Morar, p. 16-20, 26 out. 2007.




