
Máquinas
sensuais

POR STEPHEN BAYLEY

Um carro é a coisa
mais simbolicamen-
te rica que podere-
mos comprar. Ne-
nhum outro artefa-
to requer tanto in-
vestimento de ener-
gia, dinheiro e pai-

xão para ser produzi-
do. Nenhum outro artefa-

to atrai tanta cobiça e desejo
de seus consumidores. Carros são
avassaladoramente potentes e há for-
ças racionais e razoáveis tentando res-
tringir o uso que fazemos deles, mas,
uma vez que - como Henry Ford com-
preendeu muito tempo atrás - nós dei-
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Autor
de livro que celebra
o carro como fetiche
explica os motivos
do fascínio moderno
por automóveis
e lista os dez modelos
mais "sexies" da
história da indústria
xamos o gênio da liberdade de consu-
mo sair da garrafa, não há como colo-
cá-lo de volta.

E, como observou John Steinbeck,
a popularidade do Modelo T significa
que "duas gerações de americanos sa-

bem mais sobre as molas do Ford que
sobre o clitóris, mais sobre o sistema
de marchas que sobre o sistema so-
lar". Artistas anteriores também cap-
taram o sentido erótico das máquinas
de velocidade. No começo do século
XX, o futurista Filippo Tommaso
Marinetti disse: "Eu fiquei inflama-
do com a febre e o desejo do hálito
de aço das suas narinas repletas! Eu
finalmente libertei sua noiva metáli-
ca..." Ele estava se referindo ao seu
carro ou à sua amante? Ou a ambos?
É um dilema conhecido até hoje.
Mas a grande era do design de carros
não poderia sobreviver ao poder des-
truidor da máquina que, como num
mito clássico, tem destruído siste-
maticamente seu próprio sistema de
apoio. Entre os anos 40 e 70, carros
de uma impressionante beleza co-
mercial foram fabricados.

A relação entre carros e sexo é profun
da. Como em todas as questões de es-
tética, a resposta à pergunta "o que faz
um carro ser sexy?" tem aspectos di-
retos e associativos. A forma de um
carro tem um efeito direto sobre nós:
superfícies sensuais, raios voluptuo-
sos, volume masculino e projeções
agressivas têm todos uni caráter eró-
tico. As associações são mais sutis,
mas talvez mais significativas. Pala-
vras prontamente associadas com car-
ros - velocidade, performance, pra-
zer, perigo - são um vocabulário ocul-
to do sexo. Agregue a isso noções de



conforto, segurança e textura e você
tem o supremo afrodisíaco mecânico.
Mas, com o primeiro choque do pe-
tróleo, de 1973, um capítulo se encer-
rou silenciosamente. Desde então,
carros com um caráter sexual se tor-
naram mais pornográficos que eróti-
cos: paródicos e absurdos, não essen-
ciais e sublimes. Um momento passou
com um sopro de couro e óleo quen-
te. Mas há modelos que marcarão para
sempre o imaginário.

JAGUAR TIPO-E1961
O Jaguar Tipo-E é o carro mais exci-
tante e belo já projetado para a produ-
ção em massa. As pessoas ficavam
aturdidas, quase que às lágrimas, pela
sua combinação encantadora de sen-
sualidade, tecnologia e disponibilida-
de. Ele parecia prenunciar a democra-
tização do prazer que era a tônica cen-
tral dos anos 60. O projeto recorre à
reserva de formas gloriosas da Jaguar,
particularmente a do Tipo-D de Mal-
colm Sayer - um bem-sucedido carro
de corrida projetado por homens de
casaco de couro marrom e uma de-
monstração brilhante da arte e da téc-
nica da penetração. Um projetista
posterior da Jaguar, Geoff Lawson, o
chamou de "a expressão ótima do
aço". Suas proporções fálicas impres-
sionam, mas são moderadas pela com- y

O AUGE DO DESIGN. Entre as décadas de 40

e 70, escreve Bayley, carros de impressionante
beleza comercial chegaram ao consumidor

posição sóbria e equilibrada; os deta-
lhes têm uma delicadeza feminina. O
primeiro carro de linha está no Mu-
seu de Arte Moderna de Nova York, e
faz a escultura contemporânea pare-
cer abrutalhada. O Tipo-E é a prova
de que os carros podem ser obras de
arte sublimes.

BENTLEYTIPO-R1952
Esse foi o carro de quatro lugares mais
rápido de seu tempo, mas também o
mais elegante e refinado. Ele era a
quintessência da elegância inglesa,
mas paradoxalmente - já que foi cons-
truído para o esforço exportador do
pós-guerra - não o era para os consu-
midores ingleses, e a arquitetura, es-
tranhamente, para algo tão absoluta-
mente inglês, deve muito ao estilo
americano contemporâneo. O proje-
tista foi John Blatchley, que aprendeu
seu ofício na tradicional fabricante
de carrocerias Gurney Nutting, onde
se tornou o projetista-chefe aos 23
anos. Seu Tipo-R Continental tem um
porte aristocrático, mas é ao mesmo
tempo despretensioso. Durante todos
os anos 50, o Tipo-R Continental foi
considerado um dos carros mais boni-
tos e desejáveis do mundo. Quando Ja-
mes Bond fez sua estréia no livro Co-
smo Royale, de 1953, Ian Fleming o co-
locou em um fictício Bentley Mk IV.

FLOWER POWER Sublime e hedonista, o Jaguar Tipo-E definiu a aura sexual
dos anos 60. Suas proporções fálicas são moderadas pela composição sóbria
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1951 Lancia Aurelia H20 GT

FERRARI DAYTONA1968
Em um encontro no almoço em Tor-
tona, em 1951, Enzo Ferrari expressou
seu desapontamento com a imagem
dos seus carros, montados por dife-
rentes fabricantes de carroceria. Seu
companheiro de almoço, Battista "Pi-
nin" Farina, decidiu tomar a si a res-
ponsabilidade. Um quarto de século
depois, a linguagem de design da Fer-
rari estava claramente estabelecida e
o 365/GTB4, como é corretamente
conhecido, foi sua expressão última.
O Daytona foi batizado com um olho
no mercado americano, referindo-se
a uma famosa vitória na corrida de 24
horas no Circuito de Daytona na Fló-
rida, em 1967, quando três corredores
da Ferrari cruzaram a linha de chega-

da empatados. Ele não é a Ferrari
mais pura, mas é uma das mais signi-
ficativas. Foi concebido não como um
carro de corrida, mas como um pro-
duto de luxo. Alguns anos depois, a
fábrica da Ferrari se afastou das cor-
ridas de carros esporte e urna força
criativa vital se perdeu. O Daytona foi
o último de seu tipo.

CHEVROLET CORVETTE1953
O "Vette" foi o primeiro carro espor-
te americano, uma resposta de De-
troit à onda de modelos pequenos bri-
tânicos de dois lugares que deflagrou
o culto dos carros esporte na Califór-
nia nos anos seguintes a 1945. Ele foi
o primeiro de todos os carros de linha
a ter painéis de plástico na carroceria

(embora o chassi tenha sido resoluta
e antiquadamente feito de aço), A
controladora da Chevrolet, a General
Motors, foi a primeira fabricante a
entender a praticidade e a psicologia
da cor, quando ela começou a explo-
rar as novas tintas da DuPont no final
dos anos 20. A primeira leva dos Cor-
vette era toda em branco Polo com in-
teriores em vinil vermelho Sports-
man (os nomes das cores são revela-
dores das ambições sociais). O estilo
era uma exibição desavergonhada de
sugestões sexuais: a cabine em suave
vermelho dentro do corpo branco
pode ter sido uma escolha incons-
ciente, mas apesar disso era dramati-
camente eficiente. Em 1960 o carro
foi canonizado no programa de tevê

1968 Ferrari Daytona

BOND, JAMES BOND Carro mais rápido, elegante e refinado do início dos anos
50, o Bentley Tipo-R foi imortalizado no primeiro romance de Sir Ian Fleming
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1948 Jaguar XK120

Rota 66. Era a América no seu melhor,
um produto dos anos otimistas dos
meados da década de 50.

AC ACE 1953
Nenhum carro é melhor evidência da
descendência miscigenada e dos per-
fis complexos que compuseram a in-
dústria automobilística da metade do
século. Apesar de suas origens bastar-
das, casamentos mistos, flertes incon-
seqüentes e encontros duvidosos, o
AC Ace transmutou-se, por acidente e
intencionalmente, em um dos carros
esportivos mais arquetípicos de todos
os tempos, A companhia AC original
era uma antiga sobrevivente da pio-
neira indústria britânica de veículos.
Sediada em Thames Ditton, no Sur-

rey, ela sobreviveu graças a um con-
trato com o governo para fabricar veí-
culos para inválidos. Em 1963, um
criador de galinhas e piloto de corri-
das texano chamado Carroll Shelby
teve a feliz idéia de introduzir um po-
deroso Ford "289" V8 americano no
modesto AC Ace. Ele o chamou de Co-
bra. O motor teve um efeito transfor-
mador na performance do Ace. Shelby
então utilizou parte da linguagem grá-
fica dos carros envenenados america-
nos para tornar um bem-comportado
carro esporte inglês num falo intu-
mescido de agressão visual. A altura
da direção foi rebaixada e os eixos fir-
memente reforçados para acomodar
dramáticas rodas de dragster. As en-
tradas de ar foram aumentadas, canos

acrescentados, detalhes cremados
cuidadosamente utilizados. O Cobra
não influenciou nada, mas foi um so-
fisticado exemplo em si mesmo.

LANCIA AURELIA B20 GT1951
Há quase 300 anos, o anseio pelo sul
levou os britânicos a inventar o turis-
mo e as compras. Eles chamaram isso
de Grand Tour. O tipo de carro que
posteriormente evoluiu para atender
as necessidades das viagens transeuro-
péias foi chamado de Gran Turismo
em homenagem a essa tradição. De
fato, as viagens de carro pela França e
Itália produziram associações anglófi-
las tão profundas, que a principal car-
rozzeria milanesa do século passado se
chamava Touring. O primeiro de todos

1952 Bentley Tipo-R

ESPECIALISTA Desapontado com a imagem de seus carros, Enzo Ferrari, em
1951, chamou o projetista Pinin" Farina. O Daytona é um dos frutos da parceria
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1953ACAce

os carros a ser chamado de GT foi o
Lancia Aurelia B20, uma versão cupê
do seda Aurelia B10 1951. Os primei-
ros carros foram fabricados pela Car-
rozzeria Viotti, mas a Pininfarina logo
assumiu a produção. O Aurelia B20
GT foi a verdadeira essência da bela
figura e definiu um duradouro estilo
de automóveis. Foi um Lancia B20
que o velho Farina e seu filho Sérgio
usaram em 1951 para viajar de Turim
a Tortona para encontrar Enzo Ferra-
ri para o almoço. Cada um daqueles
homens orgulhosos estava relutante
em bancar o anfitrião, mas o almoço
concluiu com o acordo de que dali em
diante a imagem da Ferrari seria ad-
ministrada pela família Farina. O Lan-
cia B20 pode ter assim influenciado

uma das grandes aventuras estéticas
do período industrial.

PORSCHE 3561949
O projetista-chefe Karl Rabe começou
a trabalhar no projeto privado que se
tornou o Porsche 356 em Gmund, na
Caríntia, Alemanha, em 1946. A Pors-
che havia se mudado para este canto
remoto depois de prestar a consulto-
ria de projetos na época da guerra que
incluiu a bomba-foguete V-l e o Pors-
che Typ 205, mais conhecido como
tanque Maus. O 356 se tornou realida-
de em 8 de junho de 1948: um carro
esporte de dois lugares de uma excep-
cional leveza e pureza de conceito.
Usando componentes Volkswagen pa-
drão, foi projetado para alcançar uma

relação ideal entre performance e peso
e oferecer o mínimo de resistência ao
ar. O capo era rebaixado não apenas
para a penetração aerodinâmica: a teo-
ria da Porsche insistia que o motorista
deveria ficar em contato emocional
com a estrada. Em 1950, a Porsche mu-
dou a fábrica para Zuffenhausen, uni
subúrbio de Stuttgart, e começou a
produção do 356 "alemão". O primeiro
carro de linha era conhecido como
Windhund (ou Wind Hound) graças à
sua coloração como a de um wolfhound
irlandês. Com este carro, Erwin Ko-
menda pegou um protótipo técnico
experimental e o transformou em for-
mato maduro e, ao fazer isso, criou a
forma que ficaria conhecida como a as-
sinatura da Porsche. O doutor Porsche

1955 Citroen DS

DE TANQUES A"JATOS" Após a Segunda Guerra, a Porsche investiu em carros
comerciais. Em 1948, nasceu o 356, de excepcional leveza e velocidade
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1953 Chevrolet Corvette

morreu em janeiro de 1951. O importa-
dor americano Max Hoffman disse ao
jovem Ferry Porsche: "Aquele design é
absolutamente impossível". Este design
absolutamente impossível eventual-
mente evoluiu para o Porsche 911, tal-
vez o maior carro esporte já feito.

JAGUAR XK1201948
Este é o carro que fez a reputação da
Jaguar. A forma aerodinâmica foi uma
sensação quando apareceu no ambien-
te desbotado e racionado do Motor
Show de Londres em 1948. Naquela
época, Elizabeth David estava pesqui-
sando para seu livro Cozinha Mediter-
rânea, lançado dois anos depois em
urna Inglaterra que ainda tomava sopa
de raízes e comia rissoles. O XK120 foi

unia expressão automotiva de anseios
similares. O gênio na presidência da Ja-
guar, Sir William Lyons, disse que o
XK120 levou apenas duas semanas en-
tre o conceito e ura modelo em tama-
nho real. Artisticamente, ele é urna
combinação satisfatória entre unia
aparência simples - uma forma clara,
unificada e fluida sem efeitos supér-
fluos -, mas também extremamente
sutil. Nenhuma carroceria fez uni uso
tão voluptuoso, embora disciplinado,
das curvas. Para aproveitar a sensacio-
nal reação dos consumidores, a Jaguar
fez um bem divulgado teste de veloci-
dade. Em 30 de maio de 1949, com Ron
"Soapy" Sutton ao volante, um XK120
praticamente padrão alcançou a veloci-
dade recorde de 132,6 mph (213 km/h)

numa auto-estrada belga perto de Jab-
beke, nos arredores de Ostend. Lyons
observou o êxito de seu bonito carro
em um avião Douglas DC-3 alugado,
enquanto circulava acima. Na Califór-
nia, de folga das filmagens, Clark Ga-
ble testou o carro na estrada para a
edição de março de 1950 da Road &
Track, declarando-se impressionado.
Humphrey Bogart foi outro signatário
do culto do Jaguar. O preço original do
XK120 era 998 libras.

MGA1955
O característico emblema octogonal da
MG, que o boato diz ter sido inspirado
na planta do pan-óptico da prisão de
Abingdon, era na verdade uma criação
Art Déco desenhada em 1923 pelo con-

1955 MGA

EMOÇÃO As propagandas norte-americanas a respeito do MGA 1955 diziam:
"Projetado para roubar seu coração... Tem a promessa de ação em cada linha"
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Especial

ALÇADO À CATEGORIA DE ARTE O Cisitalia 202 GT, de "Pinin" Farina, divide
espaço no MoMa de Nova York com obras de Picasso e companhia

Oitaliano Giovanni Battista "Pi-
nín" Farina deu outro sentido ao
design dos automóveis. Indús-

tria emergente nas primeiras décadas
do século XX, as montadoras, em geral,
ofereciam aos compradores carros ro-
bustos, mas quadrados. Eficientes, mas
completamente sem graça. Projetistas
acrescentaram curvas, cores, estilo
e foram os responsáveis por
transformar carroças sobre
rodas no que é o princi-
pal fetiche de con-
sumo da socie-
dade contem-
porânea, ob-
jeto de dese- '
jo de homens,
mulheres, jovens
e idosos. Talvez tão

tador da empresa Edmund Lee. O espí-
rito da MG está ligado aos meados dos
anos 20, quando a Paris Exposition dês
Arts Décoratifs (Exposição das Artes
Decorativas de Paris) deu seu nome
para um alegre e vazio modernismo. As
letras significam "Morris Garages" e, até
meados dos anos 50, a MG produziu
carros dês complicados de dois lugares.
O TC, o TD e o TF são como o velho es-
tilo perpendicular das igrejas góticas
aplicado aos carros esporte e o seu char-
me, simplicidade e pragmatismo os tor-
naram a base do culto do carro esporte
na Califórnia - sem a MG não haveria
os Corvette e Thunderbird. O MGA re-
presenta uma ruptura dramática com a
tradição. Ele surgiu das tentativas de
Syd Enever de fazer uma carroçaria de
carro de corrida mais protetora que a do
desprotegido TD. Não funcionou, então
ele tentou novamente. O MGA era cho-
cantemente radical para a MG: seu pri-
meiro carro com uma largura normal.
Desenhando com tato e moderação, o
projetista anônimo tinha certeza de que
conseguiria alcançar seus efeitos pelo
comedimento e raios bem concebidos e

impregnado no imaginá-
rio coletivo como o útero
materno. Farina foi um
dos maiores.

Desde 1953, o Cisiíalia
202 GT, um protótipo de
dois lugares exibido pela
primeira vez em 1946, es-

MESTRE. O modelo revela

o talento do designer italiano

não de floreio!
chamativos. Com ae
rodinâmica intuitiva,
aspecto circunspecto e detalhes modes-
tos, era destacadamente moderno para
o seu tempo (ainda que os componen-
tes permanecessem antiquados). As
propagandas americanas diziam: "Pro-
jetado para roubar seu coração... Tem a
promessa de ação em cada linha".

CITROEN DS1955
Talvez o maior projeto automobilístico
de todos os tempos, o DS é um objeto
superlativo. De certa maneira, foi pro-
duto do que Curnonsky chamou de "Ia
sainte alliance" ("a santa aliança") en-
tre a gastronomia e o turismo. Quando
a pródiga criatividade de André Ci-
troen levou a Citroen à falência em
1934, a montadora foi comprada pela
Companhia de Pneus Micheliri. Mon-
sieur Bibendum (o bonequinho da Mi-
chelin) foi o estratagema que estimu-
lou os motoristas a viajar para comer.
Nós chamamos o DS de Citroen, mas
poderia perfeitamente ser um Biben-
dum. Um avançado motor de seis cilin-

tá exposto no MoMa (Mu-
seu de Arte Moderna) de
Nova York. Divide espaço
com obras de mestres
da pintura, da escultura
e do design. Outras cria-
ções de Pinin Farina já
integraram exposições
temporárias no MoMa.
O projetista morreu em
1966 na suíça Lausanne.
Tinha 73 anos. Hoje, o
Grupo PininFarina. tocado

pelos herdeiros, man-
tém fábricas e es-

critórios de pes-
quisa na Europa,
no Marrocos e na

China.

PORSÉRGIO LÍRIO

dros foi planejado, mas res-
trições de orçamento fizeram ele aca-
bar usando o mesmo motor que o Trac-
tion Avant de 1934. Mas o orçamento
era a única limitação; em todos os ou-
tros aspectos o DS era o carro mais ra-
dical, avançado e completo jamais fei-
to. E a carroceria foi projetada pelo
mesmo homem, Flaminio Bertoni- Em
1938, Pierre Boulanger começou uni
caderno de anotações dedicado a um
veículo de grande difusão. Ele disse à
sua equipe: "Estudem todas as possibi-
lidades, inclusive o impossível". Bou-
langer morreu em 1950 quando testa-
va o carro, mas já tinha refinado suas
instruções: "O carro mais bonito, mais
confortável e mais avançado do mun-
do, uma obra-prima para mostrar ao
mundo... que a Citroen e a França pos-
sam desenvolver o veículo definitivo".
"Déesse" significa Deusa. Mostrado
primeiro sem rodas e pneus, de forma
a não comprometer a percepção do
consumidor de sua pura forma escul-
tural, foi o carro que inspirou Roland
Barthes. "Suavidade", ele disse, "é sem-
pre um atributo da perfeição."

DS DE DEUSA Pierre Boulanger, chefão da Citroen no fim dos anos 30, solicitou
aos projetistas: "Estudem todas as possibilidades, inclusive o impossível"
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