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APRESENTAÇÃO

O automóvel como elemento activo na arquitectura
João Pedro Mateus da Silva Santos

Na presente dissertação, iremos abordar a relação da arquitectura com o automóvel,
analisando o modo como a arquitectura se adaptou e desenvolveu em torno do carro.
Também, se procura estudar quais os impactos e influências que este objecto trouxe
para a arquitectura, para os arquitectos e para a sociedade, nomeadamente a partir do
início do século XX.
Começamos por analisar a história do automóvel, o seu surgimento e algumas relações
que o influenciaram, tanto a arquitectura como o design. Seguidamente analisamos a
relação do automóvel com o homem, tento em conta os factores que influênciam este
objecto no dia a dia, e por fim analisamos a arquitectura como gerador de espaços e
ambientes para o automóvel, onde há uma procura do desenvolvimento da produção
em massa de ambos os objectos.
Como objectos de estudo, iremos apresentar três casos, exemplos de uma arquitectura
relacionada em torno do automóvel, ou seja, o edifício industrial, o silo automóvel e a
habitação particular, são projectos onde os espaços são gerados através de uma
arquitectura pensada não só para o uso do ser humano, mas sim como resposta a uma
necessidade utilizada pelo homem, o automóvel.

Palavras-chave: automóvel, arquitectura, adaptar, habitar, movimento, máquina,
funcional.
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PRESENTATION

The automobile as an active element in architecture
João Pedro Mateus da Silva Santos

In the following paper, we will approach the relationship between architecture and the
automobile, analyzing the way architecture has adapted and developed around the car.
Also, it is sought to study what impacts and influences this object has brought to
architecture, architects and society, especially from the beginning of the twentieth
century.
We begin by analyzing the history of the automobile, its emergence and some
relationships that influenced it both architecture and design. We then analyze the relation
between the car and the man, taking into account the factors that influence this object in
the day to day, and finally we analyze the architecture as generator of spaces and
environments for the automobile, where there is a demand for the development of mass
production of both objects.
As objects of study, we will present three cases, examples of a related architecture
around the car, that is, as well as the industrial building, the car silo and the private
dwelling, are projects where the spaces are generated through an architecture thought
not only for the use of the human being, but as a response to a need used by man, the
automobile.

Keywords: Automobile, architecture, adapt, dwell, movement, machine, functional.
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2. INTRODUÇÃO1
Na seguinte dissertação, pretendemos abordar de que modo é que o automóvel se
integra na arquitectura como um elemento activo, analisando o modo como a
arquitectura se relaciona e se adapta/desenvolve em torno do automóvel.
Como estudante de arquitectura e apreciador de automóveis e tudo o que se relacione
com este objecto, decidi juntar estes dois temas e perceber como é que ambos se
desenvolveram e relacionam, visto que o automóvel é algo muito recente, comparado
com a arquitectura.
No primeiro capítulo vamos apresentar a relação que o automóvel tem com o homem e
com a arquitectura, e de que modo e quais os principais aspectos e impactos que a
evolução do automóvel causou na evolução homem e da arquitectura. Ou seja, que
resposta é dada à necessidade de cada vez mais o automóvel fazer parte do nosso dia
a dia, adaptando-o às nossas necessidades.
No segundo capítulo, iremos abordar três arquitectos do século XX que, cujas ideias
foram influênciadas pelo automóvel, demonstrando um fascínio pessoal por este objecto
e acabando por desenvolver projectos pensados para o automóvel e na sua respectiva
evolução.
Falamos de Antonio Sant´Elia e das suas ideias futuristas, demonstradas nos seus
esquissos para a Cittá Nuova, ideias que já se moldavam ao desenvolvimento do
automóvel, onde a presença do movimento e da velocidade são demonstrados nos
enormes edifícios que desenhou. Saint´Elia foi o motor para a continuação do
desenvolvimento da arquitectura perante o automóvel, tendo as suas ideias influênciado
arquitectos como Frank Lloyd Wright e Le Corbusier.
Frank Lloyd Wright, falamos do desenvolvimento das casas da pradaria, do seu
interesse e fascínio por automóveis que influênciaram as suas ideias projectuais, o que
levou a desenvolver o conceito Carport nas suas obras, e a forma do Museu
Guggenheim, em Nova Iorque que provém de várias tentativas e estudos da forma em
espiral, relacionadas com o movimento e dinâmica.

1

O presente trabalho não segue o novo acordo ortográfico, estando elaborado segundo a norma portuguesa
405.
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Por último, Le Corbusier, onde abordamos o seu gosto por automóveis, dos cinco novos
pontos da sua arquitectura e do caso da Villa Savoye, um projecto mais emblemático
deste conceito. Relacionamos a máquina com o habitar, em que damos como exemplos
evidentes a casa Citrohan onde é comparada com industrialização e a construção em
massa de um automóvel e a Villa Garches, onde é clara a utilização de formas curvas e
a cuidada selecção de materiais escolhidos no seu interior.
Por fim, como objecto de estudo no terceiro capítulo, escolhemos três obras projectadas
para as necessidades do automóvel, sendo o primeiro um edifício industrial, o segundo
um silo automóvel e o terceiro uma habitação particular. Nos presentes objectos de
estudo é possível perceber a identidade da arquitectura em lugares distintos, pensada
no automóvel, integrando também o utilizador no espaço envolvente.
Em suma, a forma de projectar um automóvel aproxima-se ao modo de projectar, pensar
e desenvolver um projecto de arquitectura. Os temas complementam-se porque, do
mesmo modo como o automóvel influênciou movimentos artísticos, pensamentos
arquitectónicos e mesmo os arquitectos, a arquitectura influênciou a forma, o estilo, o
gosto, o modo e a utilização do automóvel, desde o seu aparecimento.
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3. O AUTOMÓVEL, O HOMEM E A ARQUITECTURA
3.1. A ORIGEM DO AUTOMÓVEL
“Os primeiros veículos munidos de rodas foram identificados em obras de arte da época
suméria (3500 a.C.).” (Guedes, 2004, p.7410).

O automóvel é o resultado de um enorme e lento processo de desenvolvimento, em que
o homem procurou dar resposta à necessidade de se deslocar num menor espaço de
tempo de um local para outro. Actualmente, é um meio de transporte essencial no dia a
dia da maioria das pessoas. (Guedes, 2004)
Foi através de sucessivas e constantes adaptações tecnológicas que surgiram os
primeiros automóveis, não havendo uma data específica do seu nascimento.
“Ninguém criou o automóvel. Tal como a Humanidade, este resultou de um processo
evolutivo, sendo seus predecessores o carro puxado a cavalos, no qual foi montado um
motor a vapor, e o triciclo do século XIX, que não era mais que uma bicicleta com uma
roda suplementar que lhe conferia dignidade. Da mesma forma que os antepassados do
Homem perderam gradualmente o aspecto simiesco, assim os automóveis foram
perdendo a sua semelhança com a carruagem.” (Selecções readers digest, 1976, p.8).

Uma das primeiras tentativas de criar um veículo foi em 1771 pelo engenheiro militar
francês, Nicolas-Joseph Cugnot2. Cugnot criou uma estrutura em madeira para
transporte de carga, assente sob três rodas, movido por um motor a vapor de alta
pressão, dando o nome de Fardier.
Esta máquina surgiu de modo a minimizar o esforço físico do condutor. Houve uma
necessidade de substituir a energia humana por um motor que se alimenta com, neste
caso vapor, criando um transporte mais resistente, pois só dependia da alimentação do
motor para que este funciona-se.

2

Nicolas-Joseph Cugnot (1725-1804), foi um engenheiro francês, que realizou várias experiências para
o exercito francês a nível de transporte de material de guerra, onde acabou por desenvolver o primeiro
automóvel autopropulsionado do mundo. Também foi a primeira pessoa a converter o movimento rotativo
de um pistão. Apesar de em 1771 o seu veículo ter sofrido um acidente, Luís XV, o rei de França e de
Navarra da altura, concedeu-lhe uma pensão de 600 francos anuais. Em 1789, a pensão foi-lhe retirada
devido à Revolução Francesa, tendo acabado os seus últimos tempos de vida em pobreza.

João Pedro Mateus da Silva Santos

21

O automóvel como elemento activo na arquitectura

Ilustração 1- Nesta imagem é possível perceber o funcionamento do Fardier, criado por Cugnot. A caldeira que se situa na frente,
gera energia que depois é conduzida para as rodas da frente. (Bougnet, 2010).

Devido à época em que Cugnot criou este veículo não ter sido a mais propícia a nível
de desenvolvimento industrial e económico, não foi possível desenvolver o projecto, mas
foi sem dúvida uma das bases para o desenvolvimento do automóvel.
Durante os anos seguintes, sempre recorrendo ao vapor, foram testados (mas sem
grande sucesso) vários protótipos em Inglaterra por engenheiros/ inventores como
Trevithick, Hancock, entre outros. O motor a vapor foi o único meio onde anteriormente
já se tinham feito experiências, pois era o que estava mais desenvolvido na época.
Richard Trevithick3 criou em em 1803 o London Stream Carriage, um veículo de
transporte, tendo feito só a sua viagem inaugural (fez um trajecto desde o centro de
Londres até Paddington) pois, apesar de ser extremamente desconfortável, saía mais
caro em relação à convencional carruagem puxada por cavalos. (Tweedie, 2012)
Em 1831, Walter Hancock4 desenvolveu o primeiro veículo de transporte rodoviário para
mais de dez pessoas com o nome de “Infant”, que começou a fazer a ligação de Stratford
ao centro de Londres. Em 1832 começou a fazer a ligação de maior distância para
Brighton, com uma distância entre cidades de cerca de 90 quilómetros.
Só em 1872, Amédée Bollée5, é que conseguiu desenvolver um veículo chamado
L´Obéissante, um automóvel equipado com uma caldeira tubular a óleo para transporte
de passageiros. (Salmanzar, 2007)

3

Richard Trevitchick (1771-1833), foi um inventor britânico. Melhorou o design dos motores a vapor
tornando-os mais leves, reforçando a caldeira para aguentar mais pressão, obtendo assim mais potência.

4

Walter Hancock (1799-1852), foi um inventor inglês que se especializou em veículos rodoviários a vapor.
Foi irmão de Thomas Hancock, o inventor da vulcanização da borracha.
5

Amédée Bollée (1844-1917), foi um inventor francês, que se especializou em automóveis. Criou o
L´Obéissante, que em 1875 fez a primeira viagem entre Le Mans e Paris em 18 horas, a uma velocidade
média de 30 km/h com 12 passageiros.
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Ilustração 2- L´Obéissante criado por Amédée Bollée. (Pression d´huile, 2017).

Também, pela primeira vez, foi introduzida a suspensão dianteira, de modo a ser mais
rápido, prático e de fácil utilização.
Foi um automóvel em que já se começou a utilizar certos componentes de maneira a
melhorar a performance da condução. Neste caso a suspensão dianteira fez com que
melhorasse, não só o comportamento em curva como, o conforto dos passageiros.
Em 1886, o engenheiro Karl Benz6 em parceria com Gottlieb Daimler7, desenvolveram
o primeiro automóvel equipado com um motor de combustão a gasolina, com apenas
três rodas e dois lugares, para ser produzido com um propósito comercial.
Com um sistema de arranque à manivela, as primeiras unidades, chamadas de Benz
Patent Motorwagen8, tinham na traseira, um motor 954cc de cilindrada a debitar 0,8 cv
de potência às 400rpm, atingindo a velocidade máxima de 18 km/. (Daimler, 2017)

6

Karl Friedrich Michael Benz (1844-1929), foi um engenheiro de automóveis alemão. Foi destacado pela
Automotive Hall of Fame por ter desenvolvido e pesquisado na área técnica automobilística.
7

Gottlieb Wilhelm Daimler (1834-1900), foi um cientista alemão. Assim como Karl Benz, também foi
destacado pela Automotive Hall of Fame por ter desenvolvido e pesquisado na área técnica automobilística.
8
Começou a ser produzido em 1886, o Benz Patent Motorwagen, foi oficialmente o primeiro veículo movido
através de um motor de combustão.
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cilindrada com 20 CV de potência, através da tracção traseira e da caixa semiautomática
de duas velocidades. (Guedes, 2004)
Tinha a capacidade de transportar até seis passageiros num chassi de aço que foi
produzido com uma distância entre eixos já pensada para aproveitar os traçados
existentes nas poucas estradas da época.
Até 1914 podia-se escolher a cor, sendo que a partir dessa data passou apenas a ser
produzido na cor “Preto Japonês”, uma forma de cortar nos custos de produção (e
também porque secava mais rápido).

Ilustração 4- Ford T. (Museu do Caramulo, 2017).

Foi a partir desta altura em que as pessoas começaram a mostrar interesse por ter um
automóvel. A sua utilidade, o status social a que estava associado, eram alguns factores
que proporcionavam uma maior qualidade de vida e também uma maior e melhor
acessibilidade.
Mas é no período antes da guerra que se desenvolveram os “órgãos fundamentais” que
hoje em dia ainda são utilizados como componentes chave num automóvel.
Desenvolveu-se o eixo do veículo, onde à frente assenta o motor, que faz a ligação com
a caixa de velocidades, seguidamente com o veio de transmissão, que se junta com o
diferencial na parte traseira do chassi, criando assim a tracção traseira, fulcral para que
o veículo se mova. Marcas como a Rolls-Royce, Olsmobile, Packard, Rover, Bugatti,
Opel, entre outros, foram fundadas nesta época.
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É com o ínicio da primeira guerra mundial, em 1914, que o automóvel entra pela primeira
vez num cenário de guerra. Apesar de ser um objecto muito recente para fins de
combate, ainda não tinham potência suficiente, não eram muito fiáveis e também em
termos de engenharia e arquitectura, não haviam suficientes e boas infra-estruturas para
se poderem deslocar em condições. (Nappo, 2006)
Com o automóvel a tornar-se um produto comercial, e com o decorrer da primeira
Guerra Mundial, designers e arquitectos procuraram adaptar o automóvel e actualizá-lo
para que se tornasse numa peça mais simples e chamativo, atraindo assim os
consumidores.
Após a primeira guerra, entre 1918 e 1938, os designers têm um papel muito importante
na melhoria da estética do automóvel, tendo a arquitectura também contribuído para
esse desenvolvimento.
“Em 1928, o grande arquitecto Le Corbusier, com o seu projecto de Voiture Maximum,
destacava o aspecto habitacional-funcional do veículo teorizando estudos que
encontrarão uma aplicação prática só muitos anos depois.” (Nappo, 2006, p.38).

Ilustração 5- Voiture Maximum de Le Corbusier. (360 Car Museum, 2010).
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Com o início do uso de tecnologia da época, tornam as carroçarias mais aerodinâmicas
e leves, são introduzidos sistemas de travagem a todas as rodas, surge a tracção à
frente e a suspensão independente.
Para além das questões técnicas, começa a haver preocupações com os passageiros
e peões, assim como uma preocupação por parte das marcas, em que os seus
automóveis ganhem uma identidade própria.
Certos modelos foram tão bem conseguidos a nível de design, que se tornaram
símbolos e ícones da época.
Surgem marcas na Europa como a Citroen, Austin, Morris, B.M.W. & Auto-Union,
Lancia, entre outros e no continente Americano, a fazer frente à Ford, o Grupo GM11 e
a Chrysler. (Nappo, 2006)
Com o fim da segunda Guerra Mundial (1939-1945), houve uma preocupação no modo
como o automóvel pudesse oferecer mais conforto ao condutor, desenvolvendo assim
a caixa automática, direcção assistida e motores auxiliados por turbo que baixava
relativamente os consumos.
Houve uma necessidade de evoluir na estética do automóvel. Até esta altura, a maior
preocupação era que este fosse fiável mecanicamente, para que funcionasse sem
problemas. Através do estudo da aerodinâmica, os designers encontraram linhas que
tornaram o automóvel mais apelativo, mais elegante e ao mesmo tempo, também
começaram a pensar no automóvel como um todo, aproximando-se assim do
pensamento arquitectónico.
Nesta época, o automóvel é pensado do interior para o exterior, algo muito idêntico à
arquitectura, onde existe uma necessidade de aumentar o interior de modo a aproveitar
o espaço ao máximo, tornando o habitáculo mais funcionalista sem, no entanto,
aumentar as dimensões exteriores do mesmo.
Passou também a existir o conceito de ergonomia, onde se preocupava estudar e
desenhar o interior do automóvel adaptado à anatomia humana. Com estas
preocupações, o habitáculo ficou mais funcional.

11

GM, General Motors, fundada em 1908, é uma multinacional Americana. Tem fábricas de montagem
espalhadas por 34 países fazendo da empresa a maior montadora de automóveis do mundo.
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Os designers da época tinham grandes conhecimentos em engenharia, pelo que
tornaram os automóveis mais funcionais, desenhando eles próprios peças e detalhes
dos interiores. (Nappo, 2006)
“[...], começava a surgir também algum interesse pela arquitectura do interior do
habitáculo, que se traduzia numa maior atenção ao condutor e ao conforto da condução.
[...] A cabina de condução começa a adquirir uma autonomia própria e torna-se um
espaço independente.” (Nappo, 2006, p.51).

Ilustração 6- Citroen Traction Avant. (Auto Garagem, 2012).

Ilustração 7- Bertoni com o
protótipo em barro. (Redazione
varese news, 2011)).

Em 1933, o escultor Flaminio Bertoni12 desenvolveu, para a marca francesa Citroen, o
Traction Avant, cuja principal inovação foi a tracção dianteira, situação bastante comum
nos automóveis da actualidade.
Esta inovação técnica tornou o automóvel mais seguro em curva, pois o peso do motor
era concentrado sob as rodas de tracção (dianteiras), libertando as rodas traseiras, que
se preocupavam com o conforto dos passageiros e com a estabilidade do carro, através
da suspensão com barras de torção independentes. (Filinto Mota, 2016)
Bertoni desenvolveu o protótipo através de um molde feito em barro, onde procurou
formas inovadoras através da aerodinâmica, deixando assim as linhas rectas, obtendo
superfícies longas e curvas, tornando o carro uma peça orgânica e compacta.

12

Flaminio Bertoni (1903-1964), foi um artista, pintor, estultor e desinger italico-francês responsável por
desenvolver vários modelos para a marca Citroen.
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O Citroen 2Cv foi um modelo desenvolvido em 1948 também por Bertoni, que tinha
como objectivo de responder a uma necessidade, ser o mais simples possível,
económico, de modo a transportar “quatro passageiros e um saco de batatas a 60 km/h
com um consumo de 3 litros por 100 quilômetros”. (Silva, 2012, p.34)
É conhecido pelo seu design original, onde são salientes as suas longas e definidas
linhas curvas, originando um formato funcional. O 2Cv compara-se com a Bauhaus dos
anos 20, em que os artistas procuravam dar uma resposta funcional para as suas ideias
criativas e inovadoras.
A forma de concepção deste automóvel pode-se comparar com a arquitectura de baixo
custo; no 2Cv são utilizados materiais como chapas metálicas, lonas para reduzir não
só o seu custo, mas também a sua leveza e rapidez de construção.
Na construção de bairros sociais, também existe uma necessidade de utilizar materiais
de custo reduzido e simples de modo a baixar os custos, obtendo uma construção mais
rápida e económica para dar resposta à necessidade de habitar.
Após a segunda guerra mundial, a indústria automóvel sofreu uma grave crise sócioeconómica na Europa. Foi necessário agir de imediato tendo sido criados novos
conceitos e visões para o meio de transporte, que começou a ser indispensável para as
deslocações das pessoas.
Nos anos cinquenta, o mercado já não procurava um automóvel de classe elevada, único
ou para poucos afortunados. Pelo contrario, privilegiava a economia e a simplicidade,
tendo-se afirmado o conceito de serialidade. Por isso, a carroçaria, antigamente
concebida de forma isolada, tinha agora de se tornar um elemento integrante do projecto,
sendo que os carroçadores tinham agora de colaborar directamente com a grande
indústria. (Nappo, 2006, p.77).

Dessa necessidade nasceram e desenvolveram-se automóveis, que se tornaram ícones
da época e hoje em dia muito famosos, como o Austin Mini desenhado por Alec
Issigonis, em Inglaterra, muito conhecido por ser maior por dentro do que por fora, pois
a sua maior preocupação foi a optimização do espaço interior e pela primeira vez a
colocação do motor transversal ao chassi do veículo; e em Itália o Fiat Nuova 500 por
Dante Giacosa19, que tinha como objectivo preocupar-se com o impacto ambiental e
económico, tendo à mesma um design chamativo. (Nappo, 2006)

19
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Dante Giacosa (1905-1996), foi um designer e engenheiro italiano.
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Foram automóveis que deram resposta como uma solução de veículo ao alcance de
todos, pois eram pequenos, leves e fáceis de construir de modo a reduzir os custos de
produção.

Ilustração 10- Austin Mini. (Bring a trailer, 2016).

Ilustração 11- Fiat Nuova 500. (Cool and Vintage, 2016).

Enquanto na Europa encontravam-se soluções face à crise sócio-económica, no
continente Americano, arquitectos como Frank Lloyd Wright e Louis Kakn, desenvolviam
“projectos de arquitectura ao serviço do automóvel”.
O Road Machine, foi um projecto desenvolvido em 1959 por Frank Lloyd Wright, com o
objectivo de facilitar e melhorar a flexibilidade do tráfego nas cidades. Esta ideia de
Wright, direcionava-se mais para táxis e não para uso pessoal, pois através de uma
geometria desproporcional, o veículo tinha uma frente pequena e curta e o habitáculo
em forma de cilindro de grandes dimensões, onde o condutor senta-se num ponto mais
elevado para conseguir ter um maior domínio da máquina no tráfego, com uma visão
ampla através do para-brisas dianteiro curvo e sem pilares. (Greenlees, 2015)

Ilustração 12- Esquisso de Frank Lloyd Wright do Road Machine. (Berciu, 2016).
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Na parte traseira, tinha duas rodas de enorme dimensão junto ao habitáculo, e na frente
uma roda direcional, que permitiria uma boa brecagem movimentando-se com enorme
facilidade.
Entre a segunda metade do século XX, até à actualidade, crises petrolíferas, a
introdução

de

novas

tecnologias,

movimentos

artísticos

e

arquitectónicos,

preocupações com a segurança, entre outros, foram vários acontecimentos que
marcaram a evolução do automóvel.
Houve um Boom económico, pois a população nos anos 60 possuía um maior poder
financeiro, o que permitiu às marcas dar “asas” à imaginação, desenvolvendo motores
de grande cilindrada, mas mais económicos devido ao estudo da aerodinâmica que
reduzia os consumos. (Duro, 1950)
Com o desenrolar dos anos 70, o aumento da procura automóvel deu origem em 1973,
a uma enorme crise petrolífera. A indústria automóvel teve que se adaptar às
necessidades económicas e sociais do consumidor, criando um automóvel mais
racional.
A tendência do design dos anos setenta priveligiava linhas quadradas e formas
alongadas. Um estilo muito próximo do racionalismo arquitectónico dos anos trinta. [...]
20
No mundo do design, ia-se afirmando a personalidade de Giorgetto Giugiaro , que
explorava novos conceitos no campo do automóvel encarnando em cheio o perfil do
designer industrial.” (Nappo, 2006, p.128).

Também foram introduzidos novos materiais como o plástico, substituindo ornamentos
cromados e interiores forrados a pele, que tornaram a estética mais simples, orgânica e
os automóveis ficaram mais leves e com um custo de produção mais barato (também
foi um factor positivo na sustentabilidade dos materiais). Esta procura de materiais mais
sustentáveis e mais baratos também é possível ver-se na concepção de um projecto de
arquitectura.
O final do Século XX ficou marcado pela diversificação dos produtos para a indústria
automóvel e a introdução de sistemas eletrónicos.
Devido ao crescimento populacional, surge então, a necessidade de conceber
automóveis adaptados a famílias mais númerosas. Tal como na arquitectura, uma

20

Giorgetto Giugiaro (1938-), é um designer de automovéis italiano, que trabalhou em grandes empresas
de design automóvel como a Bertone e a Ghia.
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tipologia de maiores dimensões, capaz de satisfazer as necessidades das grandes
famílias.
Na arquitectura, as habitações procuram-se com mais área ou maior número de
assoalhadas, no automóvel isso representou um aumento de número de lugares para
comportar mais passageiros, dando origem ao monovolume nos anos 80.
A Renault Espace21, foi um monovolume que teve muito sucesso. Tinha como principal
objectivo, para além de transportar até sete passageiros, optimizar o espaço interior,
oferecendo um bom nível de habitabilidade, numa plataforma plana, aproximando-se de
um interior doméstico. (Nappo, 2006)
Com um design versátil e robusto, os amplos vidros permitiam muita luminosidade
interior, ligando também o interior do veículo ao exterior. (Carr, 2014)

Ilustração 13- Renault Espace, 1984 (Carr, 2014).

Ilustração 14- Interior Renault Espace. (Carr, 2014).

A partir dos anos 90, novos métodos de concepção tecnológicos introduzidos na
indústria automóvel, levaram a grandes mudanças com a simulação tridimensional e a
introdução de eletrónica nos veículos.
“As condições sócio ambientais obrigaram a procurar novas soluções a fim de reduzir o
consumo de energia e limitar as emissões poluentes dos veículos, a partir de um projecto
consciente e envolvendo toda a industria automóvel, dos fornecedores à produção,
passando pela reciclagem.” (Nappo, 2006, p.162).

21

Renault Espace, é um monovolume desenvolvido pela marca francesa Renault.
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Ilustração 15- Recto Design. (Cool and Vintage, 2016).

É nesta época que começa a tendência do “Retro Design”, onde se vão buscar exemplos
de automóveis de épocas passadas. A esses modelos são aplicadas novas tecnologias
com linhas antiquadas, mas de referência. Juntam-se assim, linhas e estilos de
automóveis do passado às novas tecnologias, um pouco à semelhança do que
aconteceu no final do século XIX, início do século XX, com a Arte Nova22, onde neste
caso juntam-se as novas técnicas construtivas aos desenhos clássicos. (Silva, 2012,
p.40)
“As viaturas parecem inspirar-se nos interiores domésticos, aumenta o cuidado com os
pormenores e estudam-se as sensações tácteis e visuais dos materiais. As pessoas
procuram cada vez mais modelos com que se possam identificar e que revelem os seus
próprios gostos e traços de personalidade. Trata-se do carácter único que as pessoas
necessitam quando tudo parece assemelhar-se.” (Nappo, 2006, p.163).

Como na arquitectura, em que existe uma preocupação com a diversificação de
tipologias e de conceitos de habitação de modo a cativar a sociedade e a criar espaços

22

Arte Nova é um estilo internacional de artes decorativas e arquitectura aplicado mais na indústria. Foi
mais popular na Europa entre 1890 e 1920; vai buscar referências principalmente às formas naturais, mas
com uma certa geometria, tendo sido a transição do historicismo para o modernismo.

34

João Pedro Mateus da Silva Santos

O automóvel como elemento activo na arquitectura

para todos os gostos, hoje em dia, com a continuação do desenvolvimento de conceitos
e novos designs versáteis, o automóvel é um bem essencial.
Através do desenvolvimento das suas formas, dá a possibilidade de escolha à
sociedade, de modo a que se possam identificar. São apelativos devido à sua
simplicidade estética e leve no exterior e no interior, a atenção ao conforto,
nomeadamente à tecnologia, ao toque e ao aspecto visual.
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3.2. O AUTOMÓVEL E O HOMEM

Ilustração 16- Enzo Ferrari a ler o jornal, na “companhia” do som do Ferrari conduzido por Niki Lauda, na temporada de 1975. (Gomes,
2017).

“É a combinação de tentar usar o carro e nós próprios, como uma unidade completa.
23
Uma ligação umbilical entre os dois. O homem e a máquina.” - Steve McQueen

Quando apareceu o automóvel, este era exclusivamente uma opção para as classes
mais favorecidas. Nos dias de hoje, o automóvel, passou a ser um objecto bastante
essencial e necessário para todas as classes. Tem como função não só a organização
da sociedade como também da economia.
Com o desenvolvimento das cidades no século XX, arquitectos e engenheiros tiveram
uma grande tarefa não só de criar infraestruturas e condições para a habitabilidade do
automóvel nas cidades, como tiveram que adaptar o que já havia sido construído, de
modo a preservar e manter espaços que inicialmente foram pensados só para o homem.
Sem o carro, não era possível ir de um destino a outro num menor espaço de tempo,
apreciando a viagem em si, o próprio carro e o que nos circunda, desde a paisagem, às
pessoas, à arquitectura.
É possível recolher imensa informação numa viagem como sentimentos, é possível
sentir confiança e satisfação devido à habilidade enquanto condutor, como se pode
sentir medo e receio devido a uma manobra mal calculada, que possa por em risco a
segurança.

23

Steve Mcqueen no documentário “Le Mans”.
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Como a arquitectura, os automóveis podem ser contemplados. E quando é possível
encontrar/adquirir um automóvel que nos torne feliz, que nos ajude a desfrutar os
momentos passados ao volante, na estrada que mais gostamos, a partilhar o habitáculo
com pessoas de quem nos são queridas e ao som emotivo do sistema de escape,
podemos não ter o melhor automóvel do mundo, mas há carros que nos fazem sentir
especiais, muitas das vezes, pelo simples facto de ser nosso.
Conduzir não se trata só de puro prazer para o condutor, o condutor tem que saber
conduzir com regras. Como explica Jackie Stewart24 num vídeo criado em 1987, “Behind
the Wheel with Jackie Steward”, onde mostra e compara a arte e a ciência da condução
que se deve ter, quer num automóvel de passageiros, como num automóvel de
competição.
Para muitas pessoas, um carro é só um carro, há quem não goste simplesmente deles,
esquecem-se que por vezes o automóvel está sempre à sua disposição, pronto para
tudo e para ir a qualquer lugar, crucial em decisões de última hora.
O seu proprietário a partir de uma simples chave, consegue “comandar o cérebro” e
decidir o que fazer, para onde quer ir.
O acto de conduzir é um exercício possível de se realizar, devido à criação do
automóvel.
Na história do automóvel, foram estudados e criados vários componentes para melhorar
as condições de condução obtendo um veículo mais prático, ergonômico, confortável,
bonito, espaçoso, atraindo assim o homem a adquirir um.
Neste momento, percebe-se que se pode vivenciar um habitáculo como se fosse uma
segunda casa. No dia a dia, dentro dele passam-se variadíssimos momentos, desde um
simples diálogo, a uma refeição rápida, uma muda de roupa à ultima da hora, mesmo
para dormir em último caso, basicamente um habitáculo de um automóvel aproxima-se
ao interior de uma habitação.
Também se tomam decisões. Inúmeros pensamentos vêm à cabeça, muitas vezes num
curto espaço de tempo/viagem, surgem ideias, soluções para; acima de tudo há um

24

John Young Stewart (1939-), é um ex-automilista britânico, considerando um dos maiores pilotos da
história da Formula 1, tendo sido tri-campeão.
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conforto mental e corporal, aproximando à ideia de que se está em casa, ou numa
segunda casa.
A arquitectura tem um papel muito importante neste aspecto e está sempre presente.
As infraestruturas criadas e adaptadas pela arquitectura, permitem que o automóvel se
desloque de um modo prático, rápido e confortável, encurtando o tempo e a própria
distância das viagens.
“O carro é mais do que um meio de transporte, representa a nossa forma de estar, o
estatuto que temos ou que gostaríamos de ter. Podemos viajar com duas, três, quatro
ou mais pessoas, mas estamos quase sempre sós. Sós a circular no meio de estradas,
de carros e de indivíduos sós, iguais a nós.” (Machado, 2007).

O homem ganhou mobilidade, ganhou mais liberdade, o carro é um espaço confortável
e sossegado, é a maior aproximação que o homem pode ter a seguir à sua habitação.
O automóvel é, nos dias de hoje, um suporte e um prolongamento das suas habitações.
O seu habitáculo é desenvolvido de tal forma que por vezes existem utilidades que em
casa não existem; hoje em dia dentro do habitáculo é possível ter acesso à internet,
receber massagens nos bancos, tem climatização independente para cada passageiro,
sistema de som, entre outros.
Segundo Frank Lloyd Wright, o automóvel alterou o pensamento do homem, pois esta
máquina

permitiu

realizar

deslocações,

anteriormente

ao

seu

aparecimento,

praticamente impossíveis, oferendo uma maior liberdade ao utilizador. Com o
surgimento do automóvel, o homem conseguiu ampliar os seus horizontes, a
arquitectura fez com que os espaços fossem modificados e adaptados com novas
regras.
É essa nova visão, que o automóvel, faz o homem pensar que pode ter condições para
se deslocar, através da criação e adaptação da arquitectura aos espaços existentes,
mas também aos espaços que ainda não existem, mas que estão para ser criados.
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3.3. O AUTOMÓVEL E A ARQUITECTURA
“Se casas fossem construídas industrialmente em massa, como chassis, uma estética
de precisão surpreendente seria formada” – Le Corbusier (Le corbusier, 2006).

A arquitectura ao longo do século XX, foi alvo de vários processos, um deles foi a sua
adaptabilidade à evolução do automóvel, que para a sociedade deixou de ser um luxo
e passou a ser um bem essencial, aumentando praticamente todas as décadas o
número de veículos a circular.
O automóvel evoluiu de tal modo, que transformou a sociedade. Hoje em dia é um meio
de locomoção mais presente no meio urbano.
A evolução da arquitectura em torno do automóvel possibilitou, através do
desenvolvimento de infraestruturas, que pessoas não residentes nas cidades podessem
deslocar-se para o centro das cidades, algo antes não possível de se concretizar, o que
levou também a uma reestruturação das cidades.
“A arquitectura forma espaços e massas plásticas. O espaço, em oposição à plástica,
encontra as suas limitações onde choca com as massas plásticas; vem definido pelo
interior. A plástica encontra por sua vez as suas limitações no espaço aéreo que a
circunda; vem definida pelo exterior [...]. É comum aos dois elementos o volume ou o
corpo [...] pelo que se pode falar seja de corpo espacial, seja de corpo de plástico.” (Zevi,
1996, p.45).

O alargamento das vias, a criação de circulares em torno das cidades, trouxe uma maior
fluidez e desaguamento do trânsito, encurtando distâncias e desimpedindo as principais
zonas das cidades de se tornarem caóticas.
As cidades criadas no século XIX como por exemplo Barcelona por Idelfonso Cerdá25,
ajudaram na transição das vias pedonais para vias de uso automóvel, já que, neste tipo
de cidades, já existiam grandes avenidas largas capazes de comportarem vias para uso
automóvel. (Maricato, 2016)
Outras cidades onde as ruas eram mais estreitas e menos rectilíneas foi mais
complicado a transição para uso automóvel, pois foi necessário retirar espaço pedonal
para se poder circular com o automóvel. As ruas tornaram-se mais estreitas

25

Idelfonso Cerdá (1815-1876), foi um engenheiro e político espanhol. Criou o plano de expansão da
cidade de Barcelona, tendo sido um dos fundadores do urbanismo moderno.
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privilegiando a estrada onde passam os automóveis. Este tipo de atitude é possível ser
visto em cidades onde o automóvel circula nos centros históricos.
“A questão, todavia, que deve ser colocada passa pelo espaço em que tudo isso ocorre:
a rua, o espaço público. “Corpo” e “casa” são, fundamentalmente, espaços privados;
“carros” são objetos que transitam no espaço público. A confusão entre carros, corpos e
casas gera, invariavelmente, a exacerbação e a violação. Na rua (público), por se estar
dirigindo um automóvel (privado), confunde-se as esferas e se age como se não
houvesse outros compartilhando os espaços. Faz-se da rua extensão do carro, da casa
e do corpo; privatiza-se o público para benefício exclusivo de um indivíduo.” (Lobosco,
2017).

A época em que o automóvel se desenvolveu em grande escala e foi iniciada a produção
em massa, foi também uma época de grandes acontecimentos.
O Século XX ficou marcado não só com a primeira e a segunda guerra mundial, como
com vários estilos e movimentos artísticos, que influenciaram o pensamento e o conceito
dos designers e arquitectos, refletindo-se nas suas obras. (Maricato, 2016)
Assim como a arquitectura se preocupa em satisfazer, no geral, as necessidades do
Homem, o automóvel foi mais um factor que foi necessário estudar e procurar soluções
viáveis.
Ou seja, foi necessário criar benefícios de modo a criar boas acessibilidades ao veículo,
visto que o carro acaba também por ser uma mais valia no dia a dia das pessoas que
necessitam de realizar várias tarefas, em locais bastante distantes um do outro.
A criação de parques e silos de estacionamento no meio urbano, apesar de ter custos,
acaba a maior parte das vezes por ser a melhor solução para quem tem de se deslocar
para os centros urbanos, não tendo que se preocupar a partir do momento em que
estaciona, podendo realizar outras tarefas nesse espaço de tempo. (Carvalho)
“O quarteirão torna-se um processo sistemático e elaborado, com aperfeiçoamento e
melhorias. Serve para organizar o loteamento e o crescimento rápido, em que se torna
necessário construir depressa e em grande quantidade. Serve também como elemento
de composição e de arte urbana em que a repetição exaustiva é justificada por uma
estética já influenciada pela produção em série e pela mecanização.” (Lamas, 2010, p.
204).

As cidades, de modo geral, são planeadas de modo a beneficiar não só os habitantes,
como também o automóvel, pois é a seguir aos transportes públicos que aparece o
automóvel como o meio de transporte mais utilizado.
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“O automóvel, responsável por alterações profundas na historia da cidade ao longo do
século XX, pareceu não construir uma limitação (pelo contrário, era uma força
propulsora) para o sentido de modernidade que impregnava o “espírito do tempo”
europeu entre as duas grandes guerras. O desejo e as aspirações das vanguardas
históricas em torno do imaginário mecânico permitiram pensar a cidade articulada pelo
novo sentido de espaço e de tempo permitido pelo automóvel. Mesmo sabendo que a
utopia moderna falhou, e as cidades do pós-guerra parcialmente daí derivadas são
associadas a ambientes urbanos de grande dureza e rigidez, é difícil esquecer uma
imagem carregada de significado e pertinência: a espiral no interior do cone invertido do
Museu Guggenheim (1943-59), em Nova Iorque de Frank Lloyd Wright, derivada da
inversão de um silo automóvel – uma montanha cónica – que o arquitecto não tinha
conseguido construir alguns anos antes. É o movimento mecânico a ideia geradora da
forma que de imediato se converte numa “ode” pedonal ao espaço e à luz.” (Carvalho,
p.22).

Em 1924, o arquitecto Le Corbusier desenvolveu um plano urbano com o nome de Ville
Radieuse, que apesar de nunca ter sido construído, serviu de fonte de inspiração para
o estudo e desenvolvimento de outros planos, como o caso da capital do Brasil, Brasília,
ou a Carta de Atenas em 1943 e também mais tarde, na Unité D´habitation em Marselha,
desenhado pelo próprio. (Merin, 2016)

Ilustração 18- Imagem da Ville Radieuse onde é perceptivel a elevação da zona pedonal em relação à estrada, ofererendo mais
segurança aos peões e um melhor desaguamento e fluidez para o automóvel. (Merin, 2016).

O plano proposto, tinha como principal objectivo melhorar os aspectos que Le Corbusier
considerou negativos em cidades que visitou (como por exemplo em Nova Iorque, os
enormes arranha céus separados por avenidas muito estreitas criavam-lhe uma enorme
sensação de claustrofobia), em que o conceito principal para o seu plano, partiu do
corpo humano ou seja, com cabeça tronco e membros. (Merin, 2016)
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"A cidade de hoje vem morrendo porque o seu planeamento não está na proporção
geométrica de um quarto. O resultado de um verdadeiro layout geométrico é a repetição,
o resultado da repetição é um padrão. A forma perfeita" –Le Corbusier.

Ilustração 19- Le Corbusier com a maqueta construída em 1935, com o objectivo de obter fotografias que dessem uma sensação de
realismo. (Merin, 2016).

A cidade do futuro foi desenhada com uma geometria rigorosa, com grandes quarteirões
padronizados, onde o interior é aproveitado para criar espaços verdes, libertando o
exterior para desaguarem enormes avenidas com extensos passeios, elevados em
relação à cota da estrada, tornando o deslocamento automóvel e dos transportes
públicos mais dinâmicos e eficientes. As avenidas tornaram-se mais limpas e amplas,
com imensa luz solar, melhorando não só a deslocação rodoviária como pedonal.
Um dos principais objectivos de Le Corbusier foi utilizar o seu conhecimento e juntar as
preocupações éticas e estéticas, para desenvolver uma cidade ampla, melhorando a
qualidade de vida urbana.
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Visto em planta, notamos a permanência do eixo central, a repetição de formas e
padrões, a simetria e a geometrização do espaço. [...] Na Ville Radieuse, chamada por
Le Corbusier de Ville Vert, as áreas livres enquadram-se na rígida malha geométrica que
figura como base do seu desenho urbano.
As catorze torres do centro da cidade, ou melhor, do topo da cidade repetem a forma em
cruz e formam a área administrativa e de negócios. Esta é a área pensante, o cérebro
da cidade². Junto a esta área está conformada numa área circular a estação ferroviária
e o terminal aéreo. [...] A parte central da cidade é tomada por uma extensa área
residencial, formada por um denso e repetitivo desenho que conforma uma espécie de
arabesco. A área fabril conforma um emaranhado geométrico de edifícios organizados
em quadras retangulares, separadas da área residencial por uma faixa destinada à
ocupação verde.
As ruas são substituídas pelo que o arquiteto chama de "máquinas de circulação",
dispostas em diferentes níveis e abrigando cada uma um diferente tipo de transporte. Le
Corbusier valorizava o automóvel e afirmava ainda que "arquitetura é circulação". [...] O
sistema de circulação da Ville Radieuse é uma complexa e trabalhada malha, com todas
as suas interseções e cruzamentos” (Silva, 2008, p.32-33).

Em 1932, Frank Lloyd Wright, apresenta a Broadacre City, uma proposta de um plano
urbano com o objectivo de dar resposta às cidades existentes (e não existentes), onde
tentou mostrar a sua visão, para a sua cidade ideal. (Colin, 2010)
Apesar da Broadacre City, de Wright ter as mesmas ideias socioeconómicas e
arquitectonicas que a Ville Radieuse de Le Corbusier, os dois planos utópicos dos
arquitectos tinham ideias distintas para a cidade ideal. (Novac, 2014)

Ilustração 20- Maquete de Frank Lloyd Wright da Broadacre City. (Novac, 2014).
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Ao contrário de Le Corbusier, que desenhou volumetrias simples com alturas elevadas,
Frank Lloyd Wright criou uma planta articulada com espaço interno, em que valorizou
as superfícies planas e utilizou materiais naturais, enriquecendo e enquadrando a
cidade na paisagem, dando o nome de arquitectura orgânica. (Fowler, 2017)
“What we need is the wedding of the city and the country. I designed Broadacre city on
that idea and modeled it in 1993. There you have all the advantages of the city, without
the city. And the country is not spoiled, because quality in building comes into the picture
to save it from destruction. You can build an organic city out in the country and not spoil
anything; so, you could build an organic city out in the country and not hurt the country. It
certainly is proceeding now. It is nothing that I have invented. The little gas station was
the first sign, then the produce markets and the merchants going out. The best people
are already gone and the cities a king of gregarious hangover at the present time” (Wright,
1970, p.110).

A Arquitectura orgânica ou organicista é um conceito desenvolvido por Wright que,
através da natureza e sustentabilidade, procurou a integração do homem à arquitectura,
onde a forma e a matéria têm um papel fundamental, através da natureza onde são
obtidos esses resultados, que influenciam o comportamento do homem, de modo a ir ao
encontro do seu ideal.
“Broadacre city quer ser a natureza da liberdade do espaço humano, reflexo.” (Colin,
2010).

Wright tinha como principal objectivo possibilitar ao homem regenerar-se na sociedade,
através da arquitectura orgânica, que ia garantir a liberdade e a paz interior do homem
na cidade. (Colin, 2010)
Os arranha-céus para Frank Lloyd Wright eram desnecessários, defendia que existia
muito espaço na cidade e a construção horizontal era a solução. Também ía contra Le
Corbusier, em relação aos transportes, afirmava que o que iria solucionar o trânsito era
a arquitectura. (Fowler, 2017)
Na actualidade, (apesar de ambos terem algumas ideias diferentes), é notável a
perceção de certos conceitos de Le Corbusier e Frank Lloyd Wright, que servem como
base para o desenvolvimento das cidades no século XX.
Em particular com a preocupação e a importância que deram ao automóvel, pois com a
enorme evolução do mesmo, as cidades tiveram que se antecipar ao seu
desenvolvimento, para que mesmo quanto ao futuro, o principal meio de transporte que
mais iria circular nas cidades é o automóvel.
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O Dubai, também conhecido pela cidade do futuro, fica situado nos Emirados Árabes
Unidos, na costa Sul do Golfo Pérsico. O aumento da exploração do petróleo na década
de 60, o Dubai recebeu uma massa de população emigrante significativa, de várias
partes do mundo, pelo que foi necessário desenvolver e construir uma cidade
praticamente do zero. (Cunha, 2017)
A arquitectura moderna predomina pelo seu exagero e o absurdo, como por exemplo os
luxuosos hotéis, as enormes vias de acesso à cidade, as ilhas artificiais, entre outros. A
construção vertical é a principal caracterização da arquitectura pouco trabalhada e
desenvolvida, onde acenta num plano urbano único, com características tiradas de
anteriores modelos estudados.
O caso da cidade-jardim, um modelo urbano desenvolvido por Ebenezer Howard26 no
final do século XIX, tinha como principal objectivo ligar os pontos positivos do campo
com a cidade. Neste caso a cidade ao ser construída no deserto, são criados grandes
jardins, quer públicos quer privados, para trazer a natureza do campo para uma zona
que é mais seca.
Conceitos dos planos falados anteriormente de Le Corbusier e de Frank Lloyd Wright
também são utilizados na construção da cidade, onde a arquitectura vertical e a
construção de infraestruturas para a deslocação do automóvel, são factores que se
destacam para o bom funcionamento da mesma.
A preocupação da construção de grandes vias também, se deve à grande escala da
cidade e à sua construção, que é relativamente recente, o metro é um transporte que
ainda é estudado e os transportes públicos, de um modo geral, ainda não estão aptos
para as necessidades da cidade, pelo que o melhor transporte acaba por ser o táxi ou
automóvel próprio.
Podendo o Dubai ser então considerado como a cidade do futuro, onde, serão lançados
até 2030, automóveis voadores, vimos salientar um passo muito importante na
tecnologia e do seu impacto no desenho de uma cidade, uma vez que se torna possível
diminuir a distância entre diversos pontos distintos da mesma, e onde a arquitectura vai,
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Sir Ebenezer Howard (1850-1928), foi um urbanista inglês. Criou a cidade jardim, um conceito que
combina aspectos da cidade com o campo, que acabou por se desenvolver nas cidades no início do século
XX.
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novamente, ganhar uma necessidade de se adaptar a um novo meio de transporte,
neste caso voador.

Ilustração 21- Prespectiva da cidade do Dubai antes e depois da sua evolução. (Galbraith, 2017).

Na Web Summit27 2017, realizada em Lisboa, foi apresentado um automóvel voador.
Uma parceria das empresas Uber e Nasa, tem como objectivo lançar a partir de 2020
em Los Angeles, um novo método de transporte. Esta solução vai abrir um novo método
de mobilidade, neste caso uma mobilidade aérea urbana, cuja tecnologia permitirá a
operação segura e eficiente. O dispositivo consiste numa aeronave eléctrica, não
pilotada, com lotação máxima de quatro passageiros, onde a descolagem e a aterragem
serealiza verticalmente, tornando a sua acessibilidade mais segura.
Este método de transporte irá inovar a mobilidade urbana, realizada pelo ar, vai ser uma
solução que vai contribuir para a redução dos congestionamentos de tráfego, como para
a redução dos gases poluentes.
Deste modo, a evolução que se deu na história do automóvel, do seu progresso, e do
destaque que este adquiriu na sociedade contemporânea, veio implementar uma nova
mentalidade nos arquitectos e no desenho das cidades, na adaptação a uma nova
27

Fundado em 2009, a Web Summit é uma conferência de tecnologias que se realiza anualmente e que
nos últimos dois anos se realizou em Portugal.
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realidade, que se destaca ainda pela actual preocupação em considerar este elemento
como um dos focos principais na concepção de um plano citadino.
Silos Automóvel
Os silos são uma solução muito eficiente, com factores ambientais e sociais para a
arrumação e organização dos automóveis na cidade.
“Os autosilos são um factor social e ambiental de extrema importância.
Diminui-se o tempo de circulação automóvel dentro da cidade construindo-se aquilo a
que chamámos uma vírgula. Um ponto de acolhimento do carro e de partida para a
cidade, seja para o transporte público ou para o percurso pedonal.
Um edifício que estruture, comunique e que seja aberto para quem com ele se queira
identificar.
[...] um silo automóvel devolve a ocupação do vazio (ruas e praças) ao peão,
centralizando e densificando num edifício as necessidades de parqueamento.” (E-studio,
2004, p.44).

Apesar do automóvel ter sido desenvolvido maioritariamente na Europa, foi nos Estados
Unidos que surgiram as primeiras estruturas para resolver o problema de
estacionamento. Também é de referir que foi nos Estados Unidos que foram
desenvolvidos os primeiros planos urbanos, pelo que os silos foram pensados já com
um lugar definido e estratégico na malha urbana.
Inicialmente, quando o automóvel se tornou num elemento cada vez mais activo na
cidade, os antigos estábulos para cavalos que ainda existiam, foram aproveitados para
arrumar veículos, o cavalo, deixou de ser o transporte mais utilizado.
Uma das causas deste crescimento do número de automóveis teve origem no fordismo,
anteriormente falado no subcapítulo 2.1, em que a produção em massa do Ford T levou
a que o preço final do automóvel fosse bastante acessível a várias pessoas. Nesta
altura, também foi importante existir abrigo para os automóveis devido à sua fraca
resistência ao clima e também porque muitos deles não possuíam capota.
Com o automóvel a tornar-se cada vez mais integrado na vida das pessoas, a solução
de adaptar edifícios já existentes deixou de ser uma prioridade, dando início a um novo
conceito, estacionar o maior numero de automóveis numa curta área urbana.

João Pedro Mateus da Silva Santos

49

O automóvel como elemento activo na arquitectura

Começou por se construír edifícios do tipo industriais, com grandes superfícies
envidraçadas de modo a aproveitar a luz ao máximo, acabamentos interiores fracos pois
o espaço era unicamente para estacionar, mas o mais importante, a construção em
altura, quantos mais pisos mais lugares de estacionamento, libertando as ruas
unicamente para a circulação automóvel e pedonal.
Os primeiros silos, comparativamente aos da actualidade, eram bastantes completos,
dispunham de oficina, centro de lavagem, serviço de pintura, bomba de abastecimento
de combustível. (Carvalho)
Na altura também foi uma tática dos proprietários dos silos cativarem os automobilistas
a colocarem o seu veiculo no seu estabelecimento, onde ofereciam um serviço com
diversas opções, com a vantagem de ser seguro, preservando o automóvel.
Até aos anos 20, era utlilizado o elevador para vencer os vários pisos de
estacionamento, tinha como principal vantagem o aproveitamento do espaço para
albergar o máximo de automóveis.
O elevador era a solução mais lógica não só em termos de comodismo, mas também
era uma solução moderna para a época, o que permitiu desenvolver ideias não só para
os silos, mas como também para o desenvolvimento de novos avanços tecnológicos
para fábricas.
Apesar de ser uma solução bastante avançada para a época, os elevados custos de
manutenção levaram a optar por construir rampas de ligação entre pisos, o que também
tinha a vantagem ser o condutor do automóvel a escolher o lugar para estacionar.
Fernand D´Humy28 criou um sistema de rampas em 1918 que, ao reduzir o pé-direito,
se baseava na construção de meios pisos, com a ligação entre eles, o que aumentava
substancialmente no aumento dos lugares numa menor área de construção, sem perder
lugares com as rampas de ligação. (Henley, 2009)

28
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Fernand D´Humy foi um engenheiro que criou o sistema de rampas D´Humy.
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Ilustração 22- Corte transversal para perceber o sistema de rampa D´Humy. (Prieto, 2013).

Ao longo do século XX, foram desenvolvidos vários tipos de rampas na tentativa de
melhorar a circulação e a ergonomia dos silos, sistemas de rampas com dois sentidos,
rampas em espiral, rampas elípticas, foram algumas novidades que provaram trazer
benefícios na utilização cada vez mais frequente das pessoas.
Silos Automóvel em Portugal
Entre a década de 20 e 30 do século XX, o automóvel começou a ficar bastante popular
em Portugal. Começaram a ser projectadas e construídas as primeiras estruturas viárias
para circulação automóvel. Devido à qualidade de construção e concepção dos
automóveis na época, que eram estruturalmente bons, mas frágeis para aguentar as
condições metereológicas, surgiram os primeiros silos para proteger os automóveis e,
já com um pensamento de que com o desenvolvimento a indústria que produzia cada
vez mais em massa, para começar a organizar este objecto de modo a que não
condicionasse a malha urbana. (Carvalho)
Os seguintes Silos que vamos analisar foram os primeiros casos de silos em Portugal,
mais precisamente em duas cidades, Lisboa e Porto, onde começou por surgir um
aumento significicativo de automóveis desde o seu aparecimento.
Garagem do Comércio do Porto
A garagem do Comércio do Porto, desenhada pelo arquitecto Rogério de Azevedo e
construída em 1932, foi uma das primeiras garagens para automóvel na cidade do Porto.
Situada próximo da Avenida dos Aliados, a garagem apresenta uma “solução
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radicalmente sóbria e purista, inovadora na sua expressividade volumétrica e na
afirmação sintática que rapidamente se tornou numa das referências da arquitectura
moderna portuguesa”. (Porto Editora, 2017)

Ilustração 23- Esquina da garagem. (Origens,
2012).

Ilustração 24- Garagem do comercio do Porto na actualidade. (Castro, 2017).

“A garagem desenvolve-se em vários pisos, ligados por uma rampa helicoidal. [...] a
distribuição funcional do programa encontra-se inscrito no próprio desenho dos alçados.
A implantação num gaveto determinou a estruturação de toda a construção em torno de
um eixo de simetria diagonal coincidindo com a esquina. Os dois alçados, praticamente
simétricos, são articulados por uma torre cilíndrica de grande expressividade volumétrica
que corta, ao nível do piso térreo, a abertura de acesso à garagem que é coroada por
uma elegante pala.
Os planos que encerram os andares de estacionamento são praticamente cegos e, sobre
eles, o volume saliente dos pisos dos escritórios, rasgados por janelas horizontais
contínuas.
Concentrando os efeitos plásticos no jogo de volumes e na articulação dos planos,
libertos do peso da ornamentação este edifício resulta do uso de materiais inovadores
como o betão aramado, concretizando uma invulgar unidade e coerência formal entre
forma, volume e estrutura” (Porto Editora, 2017).

Inserida na cidade com um símbolo de modernidade dos anos trinta, esta garagem não
se ficou pelo estacionamento convencional, tendo tido uma preocupação com a sua
estética arquitectónica.
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Garagem Passos Manuel

Ilustração 25- Fachada da garagem Passos Manuel. (Prieto, 2014).

Também na cidade do Porto, a garagem Passos Manuel, projectado pelo arquitecto
Mário de Abreu, em 1930 e concluído em 1939, é um exemplo de um parque de
estacionamento modernista, com influências da Art Déco, como é possível analisar na
ilustração 25, onde a sua forma com um rigor geométrico bastante traçado em que
predominam as linhas verticais com formas puras e aerodinâmicas.
“El aparcamento, um programa com el prestigio que confiere el automóvil – símbolo de
poder y progeso-, cuenta com espácios de oficina em las últimas plantas, como si
quisiese manifestar prudencia frente a uma posible exageración em la construcción y el
uso de las rampas de hormigón. En las das últimas plantas, que actuamente tienen uma
función distinta de la original, la organización de los espácios de las oficinas recurre a la
creación de pátios que crean zonas de iluminación y permiten disfrutar del aire libre.”
(Fernandez, 2011, p.301).

O estacionamento funciona nos pisos inferiores, sobrando os últimos pisos para
escritórios e habitação e no piso térreo, uma barbearia. A possibilidade da sua
polivalência faz com que no quarto piso, neste momento, esteja uma galeria de arte, um
restautante e um bar com vista sobre a cidade.
A fachada está dividida em vários volumes, um dos quais contém a coluna de acessos
verticais, e em sucessivos planos bastante trabalhados plasticamente que se unem
através de elementos verticais curvos.
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Assim, a fachada parece estar suspensa libertando a entrada, onde se situam os
acessos às escadas e elevadores. Também na fachada destaca-se num dos vidros o
mapa de Portugal, delimitado por luzes de néon, dando ideia das estações de serviço
(ilustração 26) das enormes estradas nos Estados Unidos, com enormes luzes
chamando à atenção dos condutores.

Ilustração 26- Imagem do Filme “Cars”, da Dinsey Pixar onde representa uma estação de serviço futurista. (North, 2015).

Silo-Auto
O Silo-Auto ou estacionamento das Carvalheiras, também na cidade do Porto,
construído em 1964 pelos arquitectos Alberto José Pessoa e João Abel Bessa, é um
exemplo de uma solução de estacionamento no centro de uma área urbana, em forma
circular em que inicialmente em projecto contava com um restaurante no último piso,
uma pista de hóquei de gelo, actualmente só conta com o próprio estacionamento e uma
bomba de combustível. (Porto sombrio, 2014)

Ilustração 27- Silo auto situado na cidade do Porto. (Moreira, 2015).
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“El hormigón armado a la vista y la ausencia consciente de detalles confieren al edificio
una imagen próxima a la de una obra en bruto, radicalmente verdadera y económica,
cuyo valor plástico (brutalista) tiende a una especie de exención, favorable (o que ayuda)
al protagonismo del diseño volumétrico.” (Fernandez, 2011, p.357).

Segundo Sérgio Fernández29, a arquitectura moderna, mas ao mesmo tempo brutalista
em betão armado aparente vai buscar uma forma fluida devido à sua aparência abstrata
e cilíndrica, não apresentando detalhe, transmitindo uma obra pesada e económica em
termos construtivos, que com a sua enorme escala se destaca com singularidade na
paisagem urbana do Porto.

Ilustração 28- Planta do Silo Auto. (Fernandez, 2011, p.357).

Ilustração 29- Planta do Silo Auto. (Fernandez, 2011, p.357).

Silo na Calçada do Combro
Um caso mais recente de uma solução para um silo automóvel contemporâneo situa-se
na Calçada do Combro. Da mesma forma que a Garagem do Comércio do Porto resolve
a interseção de duas ruas, o mesmo se passa no Silo da Calçada do Combro, que a
própria Calçada do Combro tem um declive bastante acentuado.
Construído num lote onde anteriormente existia um Palácio, que pertencia a André
Valente, o seu mau estado levou a que fosse demolido, dando lugar em 2005, ao parque
de estacionamento com 11 andares, oferecendo aos moradores e comerciantes, 233
lugares. (Appleton e Domingos arquitectos, 2006)

29

Sérgio Fernandez é professor universitário de arquitectura.
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Ilustração 30- Fachada do Silo na Calçada do Combro. (Ilustração nossa, 2017).

Situado na zona histórica de Lisboa, na freguesia de Santa Catarina, a melhor e única
solução para os problemas de estacionamento, foi a construção em altura, resolvendo
problemas de mobilidade e de acessibilidade como dando importância ao espaço
publico e ao bem-estar das pessoas.

Ilustração 31- Sistema de rampa contínuo que cria os vários pisos no interior do silo. (Ilustração nossa, 2017).

“[...] procurou-se criar um edifício de baixo custo que vivesse essencialmente de um
desenho cuidado e contemporâneo e de uma utilização criteriosa e económica de
sistemas de materiais tradicionais presentes na zona- alvenarias, rebocos, pinturas e
azulejos. O exterior do edifício é uma caixa quase `muda´ em que na frente se sobrepõe
uma fachada/grelha vibrante, dinâmica e monumental.” (Appleton e Domingos
Arquitectos, 2006, p.46).
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As fenestrações verticais com intervalos e ritmos de diferentes dimensões, faz com que
não só a fachada, revestida em azulejo artesanal azul e brilhante, se relacione com os
diferentes edifícios na envolvente como, vista em perspetiva pareca um volume fechado,
e visto de frente seja possível visualizar o seu interior.
Através do seu revestimento, a fachada consegue ter várias cores, mediante a luz e as
condições climatéricas. Também as suas aberturas são responsáveis pela iluminação
natural e ventilação interior do edifício. (Appleton e Domingos Arquitectos, 2006, p.46)
“A rampa, que constitui o interior do silo, é um pavimento continuo em espiral. O mesmo
desenho que dá origem às perfurações da fachada, serve de base para as pinturas sobre
as paredes que distinguem os pisos e criam referências num espaço que, de outra forma,
seria muito confuso.” (Appleton e Domingos Arquitectos, 2006, p.46).

Ilustração 32- Vista panorâmica do bar sobre Lisboa, situado no topo do silo. (Ilustração nossa,2017).

No topo do edifício funciona um bar, com o nome de Park Bar, como se pode observar
na ilustração 32, com vista panorâmica sobre parte da Baixa de Lisboa e o Rio Tejo.
A grande vantagem desse bar que parte é descoberto, é que é possível estacionar o
carro no parque, não tendo mais problemas com a procura de estacionamento na rua.
(Appleton e Domingos Arquitectos, 2006, p.46).
Parque automático das Portas do Sol
O parque de estacionamento automático das Portas do Sol em Alfama, projectado pelo
atelier Aires Mateus, é um silo contemporâneo em que tem como principal inovação o
estacionamento automático.
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Ilustração 33- Entrada do parque de estacionamento nas portas do sol. (Ilustração nossa, 2017).

O condutor não tem que se preocupar com o estacionamento, basta colocar o carro
numa plataforma mecânica, que trata de o colocar no parque onde o acesso é restrito.
Este parque resolve o problema de estacionamento principalmente dos moradores, pois
grande parte dos edifícios envolventes, não possuem garagem privada e o
estacionamento na rua é muito escasso.
A cobertura funciona como uma varanda panorâmica sobre o Rio Tejo, tendo como
apoio um restaurante, conseguindo observar do lado esquerdo o Mosteiro de São
Vicente Fora30 e o Panteão Nacional31, e do lado direito a Igreja de Santa Luzia32.

30

Mosteiro ou Igreja de São Vicente Fora, (São Vicente Fora pois foi construída fora das muralhas), é uma
Igreja Maneirista desenhada pelo arquitecto Filippo Terzi (1520-1597), situada no bairro de Alfama. É
considerada uma obra de referência da dinastia Filipina, tendo servido de exemplo para as igrejas que se
construíram depois. Quer no interior como no exterior é possível identificar a presença do estilo Gótico e
Barroco.
31

Panteão Nacional, projectado pelos arquitectos João Antunes (1643-1737) e Luís Amoroso Lopes,
começou a ser construído em 1682 e foi dado como terminado em 1966. Tem como principal objectivo
homenagear cidadãos portugueses que tenham prestado serviços ao País. É possível identificar a presença
dos estilos Barroco, Neobarroco e Maneirista devido ao tempo que demorou a ser construído.

32

Igreja de Santa Luzia localiza-se na freguesia de Santiago em Lisboa. Foi construída no reinado de D.
Afonso Henriques, construída por cavaleiros da Ordem de Malta, no estilo Barroco. Após o terramoto de
1755 foi remodelada pelo arquitecto Mateus Vicente de Oliveira (1706-1785).
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Parque do Chão de Loureiro

Ilustração 34- Antigo mercado do Chão do Loureiro, acutal silo. (Ilustração nossa, 2017).

O parque de estacionamento no edifício do antigo Mercado do Chão de Loureiro, é um
exemplo de uma construção existente, em que foi adaptado para o usufruto do
automóvel.
O antigo edifício do Mercado, inaugurado em 1951, localizado no Largo do Chão do
Loureiro, foi projectado pelo arquitecto José de Lima Franco. Funcionou como um dos
mercados mais conhecidos de Lisboa até ter fechado.

Ilustração 35- Sistema de rampas que conectam os pisos de estacionamento (Ilustração nossa, 2017).
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Em 2011, mantendo a traça arquitectónica, foi transformado num parque de
estacionamento automóvel, com capacidade para albergar 195 automóveis a contar
com lugares de estacionamento a pensar nos veículos elétricos, um supermercado,
apartamentos, e um restaurante com miradouro. (Leite, 2015)
Para melhorar a acessibilidade ao Castelo de São Jorge, foi projectado um elevador que
faz a ligação da cota do Largo do Chão do Loureiro, à Calçada do Marquês de Tancos.
No interior do parque estacionamento estão presentes grafittis de vários artistas de arte
urbana dando cor e movimento às rampas que fazem a ligação dos pisos de
estacionamento. (Leite, 2015)
Desde o aparecimento dos silos, surgiram vários conceitos de estacionamento,
começando pela reutilização de edifícios, ao estudo de acessibilidade do automóvel,
diferentes tipologias de silos mediante a sua localização e as suas necessidades no
meio urbano.
Inicialmente, os parques adaptados foram uma forma de rentabilizar antigos espaços
dando resposta ao aparecimento do automóvel; mais tarde iniciou-se a construção dos
primeiros silos que continham um programa extenso de modo a oferecer aos clientes o
maior número de serviços.
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Ilustração 36- Arte Urbana presente nas paredes do parque de estacionamento. (Ilustração nossa, 2017).

A evolução dos silos (e também dos automóveis), levou a que se tornassem cada vez
mais simples e funcionais, um estudo mais aprofundado levou a que se desenvolvessem
novas soluções de parqueamento (estacionamento automático), em zonas chave,
reorganizando a cidade não só a nível de estrutura viária como pedonal, aumentando a
qualidade de vida das pessoas e não pondo de parte o automóvel que é um objecto
essencial para a vida de muitas pessoas.
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4. A ARQUITECTURA E O AUTOMÓVEL NA MODERNIDADE
4.1. ANTONIO SANT´ELIA

Ilustração 37- Antonio Sant´Elia. (Instituto calvino, 1918).

Arquitecto italiano, Antonio Sant´Elia nasceu a 30 de Abril de 1888 na cidade de Como,
em Itália, sendo uma das principais figuras divulgadoras do início da arquitectura
futurista, influenciado pelas cidades industriais dos Estados Unidos e ideias do
arquitecto Otto Wagner33.
Devido à sua morte em combate na primeira guerra mundial em 1916, nenhum dos seus
projectos desenvolvidos no seu atelier em Milão foram concretizados, tendo as suas
ideias, servido de motor na evolução da arquitectura futurista, influenciando não só
arquitectos contemporâneos, tais como Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Oscar
Niemeyer, como pintores, escultores e designers. (Frampton, 1997)
Assim como o automóvel, iniciado sensivelmente no início do século XX, o Futurismo
procurou abandonar as ideias do passado. Criando novas formas de pensar através de

33

Otto Wagner (1841-1918) foi um arquitecto e urbanista austríaco. Elaborou o plano de Viena no final do
século XIX, onde aplicou novas ideias urbanísticas, tendo desenvolvido a rede viária e de transportes. Assim
como Joseph Hoffmann, integrou o movimento da Secessão Vienense. Defendia o realismo da arquitectura,
utilizando novos materiais como o aço, o betão e o alumínio. Publicou o livro Moderne Architektur, onde
falou do papel social do arquitecto e da renovação da arquitectura.
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mudanças tecnológicas e culturais, em 1909, Filippo Marinetti34 fundou o movimento
radical de vanguarda, o Futurismo, escrevendo o Manifesto Futurista, publicado no
jornal Francês Le Figaro35.
“[...] o Futurismo italiano anunciou seus princípios iconoclastas à complacente burguesia
da Belle Époque. Essa introdução milenarista foi seguida pelo relato de uma corrida de
carros improvisada nos arredores de Milão, rematada com um acidente que, como
observou Reyner Banham, tem todas as implicações de ser o “batismo mímico de uma
nova fé”.” (Frampton, 1997, p.95).

Este Manifesto fundou o futurismo, registando os seus princípios teóricos (condenando
o passado, desprezando o naturalismo, entre outros), foi um dos primeiros movimentos
da arte moderna com o objectivo de mudar a vida do homem, caracteriza-se pela
“exaltação da velocidade, energia e da força, a par de uma inquestionável crença no
progresso cientifico-tecnológico, anunciando paralelamente uma nova concepção
estética, simbolizada por exemplo no automóvel, projectando-se no futuro.” (Marinetti,
2017)
O futurismo tem uma grande relação com o automóvel, indo ao encontro de elementos
como a velocidade como base de expressão do movimento. Através da velocidade é
possível visionar vários movimentos num espaço, captando a sua forma plástica. Vários
movimentos artísticos como o cubismo e o construtivismo, utilizaram como base a
linguagem do futurismo.
Na pintura, artistas como Luigi Russolo36 e Umberto Boccioni37, desenvolveram pinturas
influênciadas pelo futurismo onde é visível em predominância, técnicas como por
exemplo, de sobreposição de imagens criando formas dinâmicas, deformadas e sem
materialização, registando a velocidade descrita pelas figuras em movimento, como é
possível analisar nas ilustrações 38 e 39. (Arteimos11, 2014)

34

Filippo Tommaso Godoy Marinetti (1876-1944) foi um escritor, poeta, jornalista e político. Criou o
movimento Futurista através de um manifesto onde mostrou os seus pensamentos de abandonar ideias
tradicionais, dando como solução a criação de um movimento capaz de expressar a energia e a dinâmica
da sociedade moderna industrial.
35
Fundado em 1826, o Le Figaro é o segundo maior jornal diário nacional de França.
36
Luigi Russolo (1885-1947), foi um pintor futurista e compositor italiano. Foi considerado o primeiro
teórico da musica electrónica, tendo também inventado e construído instrumentos musicais. Trabalhou com
Filippo Marinetti.
37
Umberto Boccioni (1882-1916), foi um pintor e escultor italiano, do moviemtno futurista. Estudou pintura
impressionista e pós-impressionista. Apesar de influenciado por artistas cubistas, contrariou e criticou
sempre o movimento, devido à ausência de movimento. Publicou diversos textos sobre a estética futurista.
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“Em 1910, com a contribuição crucial do artista Umberto Boccioni, o Futurismo começou
a levar sua polêmica “anticultural” para os domínios das artes plásticas. Boccioni
produziu dois manisfestos futuristas sobre a pintura naquele ano, aos quais se seguiu,
em abril de 1912, seu Manifesto técnico della scultura futurista. [...] a primeira crítica de
Boccioni, apesar de ostensivamente dirigida ao impasse do estilo pompier, com o qual
ele desejava defrontar-se na escultura contemporânea [...]” (Frampton, 1997, p.96).

O som dos automóveis, das máquinas, de multidões, de motores era entusiasmante
para os futuristas. Luigi Russolo criou instrumentos musicais com o objectivo de
introduzir esses sons referidos na música.

Ilustração 38- Dinamismo de um ciclista, 1913, Boccioni. (Daly,
2017).

Ilustração 39- Dinamismo de um automóvel, 1913, Russolo.
(Arteismos11, 2014).

Umberto Boccioni também inovou na escultura, onde procurou aspectos da forma
dinâmica na linguagem tridimensional, desenvolvendo uma estética plástica totalmente
diferente dos princípios da Secessão de 189638.
É o caso da sua obra `formas únicas de continuidade en el espacio´, visível na ilustração
40, onde o artista para além de se perceber a sua procura pelo movimento, é perceptivel
a busca da força e da velocidade na escultura futurista.
Através do seu Manifesto sobre a escultura de 1912, defendia que se deveria utilizar
materiais nobres, como o bronze e o mármore, em favor dos meios heterogêneos.
(Frampton, p.96).

38

Secessão de 1896 foi um movimento artístico do final do século XIX.
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Ilustração 40- Formas únicas de continuidade no espaço, 1913, Boccioni. (Tercer escalón editores, 2017)-

A arquitectura futurista caracteriza-se pelas longas linhas horizontais, que sugerem o
movimento, velocidade e dinâmica. Era uma uma arquitectura anti-histórica, em que o
principal culto era a máquina e também temas como guerra e violência estiveram
incluídos na caracterização deste movimento. (Saraiva, 2014)
Em Julho 1914 Sant´Elia lançou o seu manifesto intenso e marcante, o L´Architettura
Futurista, em que defendia que a cidade devia ser composta de luz, movimento, tensões
configurando um novo espaço arquitectónico concebido pelo movimento.
O manifesto tinha como objectivo, ir contra os padrões clássicos da arquitectura, criando
algo novo, com novos modos e expressões, com a finalidade de conceber uma cidade
dinâmica, ágil e flexível a uma nova sociedade. (Vicente, 2005)
Depois de já ter projectado, em 1911, uma Vila em Como39, também em 1914
apresentou os seus primeiros esboços para a futurista Cittá Nuova.
“O problema da arquitectura moderna não consiste em reajustar as suas linhas; não é
uma questão de encontrar novas molduras, novas arquitraves para portas e janelas;
também não se trata de substituir colunas e pilares por cariátides, abelhas e rãs, etc [...],
mas sim de erguer a nova estrutura edificada num plano ideal, valendo-se de todos os
benefícios da ciência e da tecnologia [...], estabelecer novas formas, novas linhas, novas
razões para a existência exclusivamente a partir das condições especiais da vida
moderna e da sua projeção como valor estético das nossas sensibilidades.” (Frampton,
1997, p.98).

39
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Como, é uma importante cidade industrial, localizada perto de Milão, em Itália.
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Ilustração 41- Esquisso de Sant´Elia, das suas ideias futuristas para a Città Nuova. (Goldberger, 2017)-

A Città Nuova, esboçada por Sant´Elia para uma sociedade dinâmica, como é possível
analisar nas ilustrações 41 e 42, tinham uma arquitectura funcional e linear, com novas
ideias de habitar em que comparava com a máquina, tendo como conceito que as
cidades deveriam de ser construídas não para durar, mas sim para ir crescendo e
adaptando-se de geração para geração. (Gonçalves, 2016)

Ilustração 42- Esquisso da estação ferroviária e do aeroporto para a Cittá Nuova. (Goldberger, 2017).
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No início do século XX, António Sant´Elia teve pensamentos geniais que na época eram
plenamente futuristas, mas na actualidade, presentes nas cidades modernas actuais.
A sobreposição de várias vias para a circulação de automóveis e comboios, os
elevadores em vidro nas fachadas, os edifícios com uma expressão vertical acentuada
(arranha-céus), grandes centrais elétricas para abastecer a metrópole, são alguns
exemplos da visão que o arquitecto já possuía na época e que contribuíram para uma
arquitectura racionalista estabelecendo, depois da primeira guerra mundial, ligações
com movimentos modernos. (Gonçalves, 2016)
Apesar de o Futurismo ter chegado ao fim, devido à primeira guerra mundial, as suas
fortes e radicais ideias influenciaram os movimentos modernos que se seguiram,
desenvolvendo arquitectura, mas também o design, mais precisamente no automóvel
que nesta época se encontrava em pleno desenvolvimento.
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4.2. FRANK LLOYD WRIGHT

Ilustração 43- Frank Lloyd Wright com a sua mulher Olgivana num passeio automóvel em 1937. (Connor, 2017).

Inovador e original, Frank Lloyd Wright foi um dos arquitectos mais importante do século
XX, tendo sido um pioneiro no desenvolvimento da arquitectura orgânica40 nos Estados
Unidos, assim como Alvar Aalto41 na Europa.
Nasceu a oito de Juho de 1867 no continente Americano, mais precisamente no estado
de Wisconsin, onde desde cedo começou a ter contacto com a arquitectura pois, o seu
quarto foi decorado com imagens de catedrais e teve também na sua infância, um jogo
de blocos geométricos, onde era possível construir modelos tridimensionais; jogo esse,
que o próprio relata na sua autobiografia, sendo fulcral, influenciando os seus projectos
na sua carreira, devido às suas formas geométricas evidentes. (Wright, 1998)
Estudou na Universidade de Wisconsin-Madison, mas não chegou a terminar o curso
pois, mudou-se para Chicago onde arranjou emprego numa empresa de construção civil

40

A arquitectura orgânica surgiu nos Estados Unidos através das ideias de Frank Lloyd Wright, que defendia
que a casa era construída para responder e influênciar as necessidades das pessoas e do carácter do país
como organismo vivo. Também se desenvolveu por Alvar Aalto na Europa, a arquitectura orgânica
contrapõem-se à arquitectura racionalista influenciada pelo international style.
41

Alvar Aalto (1898-1976), foi um arquitecto finlandês, considerado um dos primeiros e mais influentes
arquitectos do movimento escandinavo, tendo sido membro do CIAM. O seu trabalho é um exemplo da
arquitectura moderna na vertente orgânica da primeira metade do século XX.
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e onde pouco tempo depois, foi trabalhar para o atelier do arquitecto Louis Sullivan42,
tendo sido seu aprendiz durante sete anos.
A revolução industrial, foi um factor que influenciou bastante a criatividade dos projectos
de Frank Lloyd Wright, pois foi nessa época em que começou a adquirir conhecimentos.
Os seus valores que adquiriu desde muito novo, também foram fundamentais para o
seu crescimento enquanto arquitecto e pensamento projectual, pois recebeu uma
educação muito disciplinada. (Wright, 1998)
A procura da natureza nos seus trabalhos, também foi uma influência ganha durante a
sua infância que passou na quinta do seu irmão, afirmando o próprio na sua biografia
que foram os anos mais formativos da sua vida. (Bruechert, 2006)
Anos mais tarde, Wright abriu o seu próprio atelier, depois de ser despedido por Louis
Sullivan, após ter descoberto que Wright fazia trabalhos fora no atelier, tendo sido a
altura em que o seu nome começou a ficar conhecido.
“Na Winslow House de Wright, construída em River Forest, Ilinois, em 1893, o problema
de desenvolver um formato igualitário, mas apropriado, foi provisoriamente resolvido
fornecendo dois aspectos distintamente diferentes, sendo a fachada da rua, ou “urbana”,
simétrica e recuada em eixo e a fachada do jardim, ou “rural”, assimétrica e recuada de
um lado. Essa solução antecipa a estratégia de projectar do Prairie Style, o Estilo
Pradaria, de Wright, em que distorções irregulares para trás de uma fachada formal
acomodam convenientemente ingredientes deselegantes, como as partes de serviço.”
(Frampton, 1997, 61).

A casa da pradaria, é um conceito que desenvolveu já no seu atelier entre 1900 e 1917,
de habitação urbana nos subúrbios da cidade, situadas em áreas verdes, funcionais,
com um desenho onde a volumetria se articula, criando espacialidades muito próprias.
Apesar de terem diferentes caracteristicas de design, o interior das habitações e a
qualidade dos espaços, foram os aspectos mais importantes nos seus projectos.
Tem como principais características, a sua implantação e estrutura maioritariamente
horizontal ampla, numa grande área plana, os volumes têm proporções reduzidos e
baixos, os telhados possuem apenas uma ligeira inclinação, as chaminés são discretas,

42

Louis Sullivan (1856-1924), foi um arquitecto norte-americano, considerado o primeiro arquitecto
modernista defensor do conceito que a forma segue a função. As suas ideias serviram de motor para o
desenvolvimento da arquitectura moderna. Frank Lloyd Wright passou pelo seu atelier, tendo-o Sullivan
influenciado com as suas ideias orgânicas. Os arranha-céus são um exemplo dos seus projectos de
arquitectura.
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os planos prolongam-se e delimitam os pátios/ jardins. Tudo isto transmite uma
tranquilidade mental, onde a simplicidade como foi concebido e utilizando materiais
rústicos, contrasta com a natureza envolvente.
A planta aberta, um conceito muito idêntico ao de Le Corbusier, nos cinco pontos de
uma nova arquitectura, a planta livre, que vamos abordar no próximo capitulo, permite
libertar a estrutura da fachada e das paredes, criando várias possibilidades de
configuração.
Normalmente as plantas são em cruz. No cruzamento das duas linhas, encontra-se a
presença de uma lareira, pois é aí onde se vai desenvolver a sala de estar, considerado
o ponto central da habitação, o local comum da habitação onde a família se junta.
Frank Lloyd Wright tinha um grande leque de clientes, muitos deles colecionadores de
automóveis, em que as principais exigências, consistiam em dar resposta a requisitos
tecnológicos associado à integração do automóvel na habitação.

Ilustração 44- Robie House. (Perez, 2010).

Um desses clientes, para quem Frank Lloyd Wright projectou em 1908 a Robie House,
era Frederick Robie43. Esta habitação, foi o último projecto de vários das casas da
pradaria, tendo sido o mais desenvolvido.

43

Frederick C. Robie foi um homem de negócios da cidade de Chicago, cliente de Frank Lloyd Wright.
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Apesar das exigências do cliente, os dois partilhavam uma boa amizade, pois tinham o
gosto por automóveis. Wright incorporou na Robie House uma garagem com
estacionamento para três carros, com ligação à casa, tornando-se numa das primeiras
habitações com uma garagem incluída no design como um todo.
O interior da garagem é composto pela zona de estacionamento, uma zona para
lavagem, uma zona de mecânica e uma bomba de combustível.
A habitação é à prova de fogo, sem espaços fechados e sem decoração adicional (onde
o arquitecto também desenhou todo o mobiliário e certos detalhes decorativos estão
integrados na arquitectura), foram alguns dos requisitos que Robie pediu a Wright, para
que a casa funcionasse tão bem como uma máquina de qualidade.
Um dos conceitos utilizados por Wright em todas as casas da pradaria, é elevar a cave
das habitações, onde se localizam o quarto de brinquedos, a garagem, a sala de jogos,
os aquecimentos, a lavandaria e os arrumos, subindo assim o suposto piso térreo para
um nível superior, oferenço uma vista mais ampla e com mais profundidade.
Todo este piso térreo é escondido à vista de quem passa na rua, pois o muro que separa
o público do privado tem a altura certa, dando a ideia que esse piso não existe.

Ilustração 45- Planta do piso térreo. (Perez, 2010).

Ilustração 46- Planta do piso 1. (Perez, 2010).

A entrada, como é possível observar na ilustração 45, também se faz pelo piso térreo,
através de umas escadas que dão acesso ao piso principal, à zona mais ampla da casa
(ilustração 46), a zona da lareira, ao centro, que faz a divisão da sala de estar para a
sala de jantar, é um espaço que segundo os princípios do arquitecto, simboliza o espaço
familiar. No último piso localizam-se os quartos integrados geometricamente no centro
da cobertura.
Este projecto releva um trabalho altamente desenvolvido, onde existe a presença da
natureza horizontal do estilo casa da pradaria, e a relação do exterior orgânico com um
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interior minimalista, que através dos extensos vãos, criam uma ligação com o exterior e
com a paisagem.
Foi na altura da construção da Robie House, que Wright comprou o primeiro automóvel,
um Stoddard Dayton44, um roadster de 1910, com três lugares, dois lugares à frente e
um lugar na parte traseira. (Connor, 2017)
Wright era conhecido por ter uma condução imprudente e aventureira, pelo que gostava
de exceder os limites de velocidade. O “Yellow Devil”, foi a alcunha dada por ter um som
característico e atinguir velocidades elevadas para a época.
John Lloyd Wright45, afirma que “o automóvel adicionou novos valores à vida do seu
Pai”. (Bruechert, 2006)
Com inúmeros projectos que desenvolveu, durante os anos dez e vinte do século XX,
gerou uma riqueza, que permitiu começar a adquirir os automóveis que mais gostava.
Para Wright, e a maioria dos proprietários de automóveis da época, um automóvel não
era um mero objecto de transporte, era um símbolo de status social, uma relevação de
bom gosto pelo design. (Connor, 2017)

Ilustração 47- Wright a entrar no Auburn Cord. (Taliesin
preservation, 2017).

Ilustração 48- Acidente com o Auburn Cord. (Wisconsin
historical society, 2017).

44

A marca Stoddard foi fundada em 1904 por John Stoddard e o seu filho, depois de terem feito fortuna no
meio agrícola e terem ido para a Europa buscar informação sobre os automóveis que começavam a ser
comercializados. O modelo que Wright possuía, era conhecido por ser muito rápido e ter ganho várias
corridas da época.
45

John Lloyd Wright (1892-1972) foi um arquitecto americano, o segundo filho mais velho de Frank Lloyd
Wright.
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Possuíu um Caddilac, um Phaenton, um Packard, um Ford descapotável, entre muitos
outros, mas o seu automóvel favorito antes da segunda guerra mundial, foi um Auburn
Cord46 de 1929, (ilustração 47), era o automóvel com o melhor design fora da Europa,
por ser, do seu ponto de vista, o mais simples possível, aproximando-o dos seus
desenhos e ideias projectuais para as suas habitações. (Bruechert, 2006)
“It looked becoming my houses” – Frank Lloyd Wright. (Bruechert, 2006)

Em 1937, como podemos observar na ilustração 48, sofreu um acidente com o seu carro
favorito, o Auburn Cord, tendo deixado de conduzir com regularidade. Apesar disso, a
sua paixão por carros, fez com que continuasse a adquirir e a colecionar várias
máquinas.
Não só na arquitectura, Frank Lloyd Wright também realizou alguns projectos
relacionados com o automóvel. Um deles já mencionámos anteriormente, no
subcapítulo 2.1, história do automóvel, projectou o Road Machine.
Outro projecto não arquitectónico, surgiu de um Lincoln Continental, de cor vermelho
Cherokee, adquirido no Salão Automóvel de Chicago em 1939. Após sofrer um acidente,
Wright em vez de substituir as peças danificadas, resolveu modificá-lo à sua maneira.

Ilustração 49- O original Lincoln Continental do lado esquedo da imagem e do lado direito o Lincoln modificado por Wright. (D, 2016).

A ilustração 49, mostra o Lincoln modificado por Wright à direita e à esquerda um modelo
igual, mas original, onde é possivel ver o novo tejadilho com uma forma meia oval, onde

46

Auburn foi uma marca que produziu automóveis entre 1900 e 1937, tendo a marca sido fundada em 1874
por Charles Eckart. O Cord que Wright possuía era conhecido por integrar tecnologia da época e por ser
simples.
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não existe a presença do pára brisas traseiro e colocou uma janela em forma de meia
lua, nas lateriais do carro, direcionadas para os passageiros na parte de trás.
Assim como o banco traseiro, para oferecer mais conforto, foi rebaixado, o pára brisas
dianteiro também o foi, indo de encontro à intersecção do novo tejadilho desenhado pelo
próprio, criando um habitáculo mais compacto e discreto.
Após a segunda guerra mundial, Frank Lloyd Wright deixou de se interessar por
automóveis fabricados no continente Americano.
“The car is architecture. I am interested in buildings, in the quiet beauty of environment.
You drive one of these things and it shrieks to heaven and it gives the house the back of
the hand. It has no respect for nothing” (Bruechert, 2006).

A citação acima referida pelo próprio, compara o automóvel com arquitectura,
demonstra que os designs dos novos modelos são ridículos. Esta indignação levou a
que Wright começasse a comprar só automóveis Europeus. Marcas como a Jaguar,
Bentley, Mercedes, passaram pela sua garagem.

Ilustração 50- Frank Lloyd Wright entre dois Mercedes Benz. (Bruechert, 2006).

A ilustração 50 apresenta Frank Lloyd Wright entre dois Mercedes. Um dos últimos
automóveis diários do arquitecto foi o Mercedes 300 SL Gullwing, que se encontra do
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lado direito da imagem, oferecido em 1957 por Max Hoffman47, depois de Wright ter
projectado o Stand de automóveis para Hoffman, em Manhattan, onde utilizou pela
primeira vez o conceito da rampa em espiral, que vamos analisar mais à frente neste
capítulo. (Bruechert, 2006)
O automóvel teve uma grande importância e influência na vida de Frank Lloyd Wright,
não só porque também colecionava automóveis como, tinha uma enorme preocupação
em integrar o automóvel na arquitectura, tendo também tido a preocupação de adaptar
a arquitectura ao automóvel.
Na década de 30, Frank Lloyd Wright começou a integrar nos seus projectos de
arquitectura o conceito de Carport, em alguns dos seus projectos de habitação para a
classe média, as casas Usonian. (Anderson, 2017)
Este termo refere-se a cerca de 55 habitações projectadas por Wright para clientes de
classe média. Definem-se pela sua planta em L com cobertura plana e com grandes
beirais em pedra, e a utilização de materiais locais.
Uma característica particular é a utilização de vãos no topo das paredes, uma técnica
utilizada para melhorar a iluminação natural no interior. Também existe uma grande
importância na relação visual do interior com o exterior.
O sistema Carport consiste numa estrutura minimalista de anexo à arquitectura, indo
contra a típica garagem fechada, pois é um espaço aberto onde a cobertura é a única
protecção para o carro.

47

Maximilian Edwin Hoffmann (1904-1981), foi um importador de automóveis. Conhecido pelas suas
capacidades perspicazes, foi uma figura fundamental que influenciou no desenvolvimento de vários carros
desportivos e de luxo da Mercedes, Porsche e BMW. A sua casa em Rye e o seu stand em Nova Yorque
foram ambos desenhados por Frank Lloyd Wright.
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Ilustração 51- Jacobs House, 1937. (Salvador,, 2015).

Ilustração 52- Planta Jacobs House, onde é possível
perceber o local onde se desenvolve o Carport.
(Anderson, 2017).

A economia de custos era uma das principais vantagens do Carport, tornou mais prático
o momento de chegada e partida de casa e esteticamente as pessoas podiam exibir as
suas máquinas, que também acabavam por integrar o carro na arquitectura. Como é
possível analisar nas ilustrações 51 e 52, a Jacobs house é um dos primeiros exemplos
da presença desde conceito para abrigo automóvel. (Anderson, 2017)
Frank Lloyd Wright integrou cada vez mais a divisão destinada para o automóvel à
medida que os seus projectos se desenvolveram. Um exemplo disso é a Casa da
Cascata.
A Casa da Cascata, projectada para Edgar Kaufmann48 como casa de fim-de-semana,
é um claro exemplo de arquitectura naturalista. Situada na Bear Run Nature Reserve49,
na Pensilvânia, a habitação foi projectada em 1936 e finalizada em 1939. (Friges, 2011)

48

Edgar Kaufmann (1885-1955), foi um empresário da cadeia de lojas Kaufmann no estado da Pensivânia.
Para além de ter sido proprietário da Casa da Cascata desenhada por Frank Lloyd Wright, foi proprietário
de Casa Kaufmann em Palms Spring, desenhada pelo arquitecto Richard Neutra.
49

Bear Run Nature Reserve é um parque natural no sudoeste da Pensilvânia, onde fica localizada a casa
da cascata.
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Ilustração 53- Prespectiva da casa da cascata. (Koeller, 2011).

Integrada numa zona de declive por onde passa um curso de água, a propriedade
desenvolve-se em torno da lareira e da respectiva chaminé que, tal como nas casas da
pradaria, é o ponto central e vertical, o espaço onde a família se reúne.
É também possível nesse espaço, contemplar a natureza envolvente através dos vãos
panorâmicos que se “rasgam” na fachada. O som do riacho situado por baixo da sala
transmite uma sensação de tranquilidade, sendo o acesso ao mesmo, possível por via
de umas escadas colocadas na sala. (Perez, 2010)

Ilustração 54- Escritório de Edgar Kaufmann. (The above network,
2013).
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Ilustração 55- Sala principal da casa da Cascata. (Nolte,
2017).
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Todas divisões têm uma relação com o exterior, criando uma harmonia da natureza com
a arquitectura. Os espaços de circulação e os quartos são estreitos e escuros, com o pé
direito reduzido, foi uma forma de conduzir quem estivesse no interior para as áreas
mais comuns e também para que houvesse um maior impacto da relação do interior
com o exterior. (Friges, 2011)
No exterior são utilizados materiais locais como a pedra, que se prolongam para o
interior. As enormes varandas em betão armado e a utilização de pedras transmitem
uma certa horizontalidade assente sobre o riacho.

Ilustração 56- Vista exterior onde o volume se integra na
pedra. (Camargo, 2016).

Ilustração 57- Terraço da sala principal suspenso sob a queda de
água. (The above network, 2013).

Através de uma ponte com acesso pelo primeiro piso na zona do corredor dos quartos,
é possível ter acesso à casa dos hóspedes, construída na fase final da obra. Também
nessa zona localiza-se a garagem.
A garagem com capacidade para quatro automóveis é adjacente à casa de hóspedes e
foi um dos pedidos de Edgar Kaufmann para a casa. Apesar de querer a garagem
fechada, como é possível observar na ilustração 58, Wright desenhou quatro lugares de
estacionamento paralelos, com uma entrada para cada e não colocou portões, deixando
os carros protegidos, mas não fechados à envolvente. (Perez, 2010)
Depois de ter Wright construído a casa da Cascata, Edgar Kaufmann pediu-lhe em 1947
para projectar um centro cívico na cidade de Pittsbourgh, na Pensilvânia.
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Ilustração 58- Anexo da casa da cascata onde se situa a casa de hóspedes e os quatro lugares de garagem. (Friges, 2011).

O Point Park Civic Center foi a proposta que Wright apresentou. O programa incluía uma
ópera, um pavilhão desportivo, salas de cinema e um auditório. Como é possível
analisar na ilustração 59, o esquisso de Wright, revela a procura de uma forma orgânica,
em que o elo de ligação do programa no interior era desenvolvido e ligado por uma
rampa em espiral, que no centro se destinava a estacionamento automóvel. (Patros,
2017)

Ilustração 59- Esquisso do Point Park Civic Center. (Patros, 2017).
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Ilustração 60- Esquisso do Gordon Strong Automobile
Objective. (Jaiswal, 2017).
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Não foi a primeira vez que Frank Lloyd Wright desenvolveu a forma de rampa em espiral
como solução inovadora para os seus projectos. Em 1925, desenhou o Gordon Strong
Automobile Objective, em Maryland, para a cidade de Chicago (ilustração 60).
O programa consistiu na construção de um planetário, um restaurante panorâmico e um
miradouro, com acesso automóvel. Apesar de não ter sido construído, nos esquissos de
Wright é possível perceber a forma fluída e orgânica do volume circular onde se
desenvolve a rampa em espiral que permite dar continuidade até ao topo do edifício
onde se situa o programa, integrando e incluíndo o automóvel como elemento activo na
arquitectura. (Jaiswal, 2017)
Estes dois casos apresentados, apesar de não terem sido construídos, as suas ideias
serviram de base para o stand da Mercedes que Wright projectou em 1953 para
Hoffmann e para o Museu Guggenheim, em Nova Iorque, uma das últimas e íconicas
obras do arquitecto.

Ilustração 61- Museu Solomon Robert Guggenheim, Nova Iorque. (Wwci, 2012).

O projecto do Museu Solomon Robert Guggenheim50 iniciou-se em 1943 e foi
inaugurado em Outubro 1959, seis meses após o falecimento de Frank Lloyed Wright.

50

Salomon Robert Guggenheim (1861-1949), foi um empresário e colecionador de arte norte-americano.
Depois de ter estudado e ter trabalho em vários negócios da família, fundou a sua própria empresa com
sede no Alasca. A partir de 1919 dedicou-se exclusivamente a colecionar arte moderna. O museu Solomon
Guggenheim projectado pelo arquitecto Frank Lloyd Wright, foi feito a pedido do mesmo, para que pudesse
promover o conhecimento do público em relação à arte que colecionava.
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Pelo meio houve alguns atrasos em 1943 e 1946 devido a alterações de leis de
construção, alterações no programa do museu, à subida dos preços dos materiais e da
própria construção. (Bruechert, 2006)
Ao analisarmos a ilustração 61, o Guggenheim apresenta a forma invetida do Gordon
Strong Automotive Objective, um cilindro em forma de espiral em betão armado branco,
uma conexão clara do design orgânico que constrasta com a geometria dos quarteirões
e edifícios de Mahnattan.
Este movimento circular em espiral remete-nos para a influência e fascínio que o
arquitecto tinha por automóveis, pois assim como o carro necessita de superfícies
planas para circular, a criação de uma rampa adaptada para o movimento humano, ou
seja, um único piso contínuo como conceito, levou a que este factor seja uma das
principais características mais impressionantes do museu.

Ilustração 62- Interior do Museu Guggenheim. (Guggenheim, 2017).

Ilustração 63- Último piso onde se inicia a visita ao museu.
(Mendelsohn, 2016).

Como é possível analisar na ilustração 62, assim como o museu da Mercedes-Benz em
Estuguarda, a esposição do Museu Guggenheim desenvolve-se ao longo da rampa. A
visita do museu tem início no topo, onde as pessoas são levadas por um elevador,
deixando o movimento suave da rampa que se desenvolve em torno de o átrio e uma
abóbada em vidro no topo (ilustração 63) que flui espacialmente de forma centrifuga ao
longo do edifício, onde está presente a exposição, conduzir as pessoas de volta à cota
de entrada.
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Ilustração 64- Frank Lloyd Wright num dos seus passeios que realizava anualmente pelo continente Americano, ao volante de um
Packard Deluxe Eight. (Sisson, 2017).

Assim como Le Corbusier, de quem vamos falar no próximo subcapítulo, Frank Lloyd
Wright foi um dos arquitectos mais importantes e influentes do século XX.
Desde a arquitectura orgânica ao seu fascínio por automóveis, as suas ideias e
projectos (mesmo o que não chegaram a ser construídos), revelam uma preocupação
com a forma/função ou seja, cada projecto era realizado conforme o meio onde iria estar
inserido, onde a procura por materiais e aspectos locais eram essenciais.
O automóvel também teve um papel muito importante na concepção dos seus projectos,
pois aspectos como a velociadade e a dinâmica, estão expressos como movimentos
curvos e contínuos, como é o caso do Museu Guggenheim, em Nova Iorque.
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4.3. LE CORBUSIER

Ilustração 65- Charles-Édouard Jeanneret - Le Corbusier. (Floros, 2016).

Le Corbusier, é o pseudónimo utilizado por Charles-Édouard Jeanneret, a partir de 1920,
nasceu em La Chaux-de-Founds, na Suíça, a 6 de Outubro de 1887 e foi um dos
arquitectos mais influentes do século XX.
“Arquitecto, pintor, urbanista” (Corbusier, 1969, p.207), viajou por várias cidades
Europeias, como Viena onde trabalhou com Josef Hoffmann51, em Inglaterra trabalhou
com Auguste Perret52, onde trabalhou em ateliers e adquiriu conhecimentos, como por
exemplo em 1910, conhecendo figuras emblemáticas da Deutscher Werkbund53,
fixando–se definitivamente em Paris em 1916.

51

Josef Hofmann (1870-1956), foi um arquitecto e designer de produto austríaco. Trabalhou e estudou
com Otto Wagner que foi o fundador da Arte Nova na Áustria. Foi um dos fundadores do movimento artístico
Sezessionstil (secessão), em Viena, que tinha como objectivo integrar o trabalho artístico de modo mais
decidido ao sistema produtivo, utilizando uma estética mais funcional.
52

Auguste Perret (1874-1954), foi um arquitecto francês, tendo sido um dos primeiros a utilizar o betão
armado nos seus projectos, substituindo a alvenaria. A sua arquitectura juntava conceitos modernos com
formas góticas, onde tinha especial atenção ao detalhe e à textura, criando formas naturais e simétricas.
53

Deutscher Werkbund, foi fundada em 1907, por arquitectos, designers e empresários, entre os quais
Walter Gropius, Mies van der Rohe e Peter Behrens, ligados à Arte Nova Alemã. Acreditavam que através
da indústria o mundo podia ser melhor, onde o artista e o artesão criavam melhores qualidades dos produtos
industriais, oferecendo melhores condições de vida. Realizaram duas exposições com trabalhos realizados
por vários arquitectos com o objectivo de trazer novas ideias para a arquitectura e o design. O mesmo grupo
que fundou a Deutscher Werkbund, fundou em 1919 a escola de arquitectura e artes Bauhaus.
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Dessa viagem, Le Corbusier projectou várias habitações, tais como as Villas Jeanneret
em 1911, Favre-Jacot em 1912 e Schwob em 1916, tendo este último projecto sido o
primeiro projecto construído em betão armado, dando-lhe notoriedade.
Em 1914 desenvolveu a casa Dom-Ino (nome deriva da palavra domus-casa e innovatioinovação), uma habitação de baixo custo, mas ao mesmo tempo inovadora, pois o seu
sistema de pilotis em betão armado suportava a laje, dando liberdade para várias
disposições do interior e mesmo em aspectos de design, como por exemplo a sua
fachada, pois não existiam limitações estruturais. (Boesiger, 1972)
Em 1918, já instalado em Paris, com o objectivo de conquistar a cidade, através de
Auguste Perret (com quem trabalhou), após já ter pintado alguns quadros, conheceu o
pintor Amédée Ozefant54, tendo em conjunto inventado o movimento Purista, que
criticava o Cubismo, defendendo o abandono do mesmo, voltando às formas e cores
puras e geométricas de objectos mais comuns, como por exemplo garrafas e pratos.
Para o movimento Purista, considerava que a arte, assim como a máquina, não é útil,
mas sim necessária, sendo sempre substituída por uma mais recente, argumentando
que “as telas não são pintadas como máquinas de viver, mas sim como são projectados
edifícios de arquitectura”. (Frampton, 1997).
Este movimento foi divulgado em revistas como a Aprés de cubisme! em 1918, e na
mais conhecida, fundada por ambos e pelo dadaísta Paul Dermée55, a L´esprit
Nouveau56

em

1920,

uma

revista

internacional

que

ilustrava

a

actividade

contemporânea, onde Le Corbusier escreveu diversos artigos sobre as suas ideias

54

Amedée Ozefant (1886-1966), foi um pintor cubista francês. Estudou arquitectura, tendo-se apaixonado
pela pintura e mecânica. Fundou a revista L´Élan, em 1915, onde contou com artistas como André Lhote,
Marchand e André Dunoyer de Segonzac. Também criou em 1921, a revista L´Esprit Noveau com Le
Corbusier e Paul Dermée, onde propunham a renovação das formas arquitectónicas e pictórias. Fundou
em 1936 a Ozenfant Academy em Londres, e em 1939 a Ozenfant School of fine art em Nova Iorque.

55

Paul Dermée (1886-1951), foi um arquitecto que, com os amigos Le Corbusier e Amedée Ozenfant,
fundaram a revsita L´Esprit Noveau.

56

L'Esprit Nouveau, fundada e editada por Le Corbusier, Amedée Ozenfant e Paul Dermée, em 1921, teve
como objectivo renovar a arte e a arquitectura. Resulta do desejo da reconstrução gerada pela destruição
em que a Europa se encontrava no pós-guerra. Marca o surgimento de um novo modernismo. Foi publicado
o movimento do purismo, tinha como conteúdo artigos, fotografias e anúncios, tendo sido uma forma de
espalhar as estéticas da era mecanicista.
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arquitectónicas, urbanistas e pictóricas, que mais tarde foram todas colectadas no livro
Vers une Architecture57, em 1923.
A partir de 1921, Le Corbusier começou a colaborar com o seu primo Jeanneret Gris,
tendo em 1924 aberto o seu atelier em Paris. O seu atelier rapidamente atraíu muitos
arquitetos, pois foram expressas polémicas modernistas e projectos para habitação com
formas simples e superfícies lisas, tendo passado pelo atelier arquitectos como por
exemplo Oscar Neimeyer58. (Frampton, 1997)
Os cinco pontos de uma nova arquitectura, estudados no início e durante a carreira, de
Le Corbusier, tendo sido uma das publicações que fez na revista L´Esprit Nouveau em
1926, foi um trabalho que desenvolveu tendo como objectivo criar novos métodos e
soluções de construção em prole da arquitectura moderna.
A construção sob estrutura de Pilotis, levanta o edifício da cota do solo, libertando o
piso térreo, com possibilidade de circular/ estacionar automóveis, sendo o principal e
único elemento estrutural. (Corbusier, 1969)
A Planta Livre, faz com que questões estruturais fiquem ao cargo dos pilotis, libertando
paredes de serem estruturais, dando mais flexibilidade e adaptabilidade na disposição
do interior.
O Terraço-Jardim, permite criar um espaço habitável, com jardim na cobertura,
substituindo a cobertura inclinada tradicional em telha.
As Janelas em Fila, independente à estrutura, permitem uma iluminação mais uniforme
e homogénea do espaço interior obtendo também, uma vista para o exterior mais
panorâmica, substituindo a solução tradicional de um simples vão.
A Fachada Livre, também é independente à estrutura como as janelas em fila, neste
caso as aberturas são colocadas na fachada mediante a disposição, não sendo
necessário que estejam localizadas em pilares ou vigas.

57

Vers une architecture, foi uma coletânea que juntou vários artigos de Le Corbusier, onde expunham
teorias do arquitecto em relação à arquitectura moderna.
58

Oscar Neimeyer (1907-2012), foi um arquitecto brasileiro, considerado uma das figuras chave da
arquitectura moderna.
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Foi na Villa Garches e Villa Savoye, mas pela primeira vez na Casa Citrohan, que Le
Corbusier conseguiu utilizar na totalidade os seus cinco pontos para uma nova
arquitectura anteriormente referidos, justificando e sintetizando os seus trabalhos já
realizados no passado, tendo utilizado alguns pontos, mas que devido a certas
restrições nunca conseguiu utilizar todos de uma só vez. (Gans, 1987)
Em 1926, a Deutscher Werkbund sob o comando de Mies Van der Rohe59, organizou
na cidade de Weissenhofsiedlung60 em Estugarda, uma exposição de arquitectura
moderna, onde foram convidados doze arquitetos, entre os quais Le Corbusier (nesta
exposição também participou Walter Gropius61).
Com o objectivo de juntar arte e indústria, e trazer novas ideias para a arquitectura
moderna, Mies Van der Rohe fez o estudo do Plano Director de Weissenhofsiedlung
para os arquitectos desenvolverem as suas ideias. Apesar de ter sido contestada pela
crítica conservadora, pois achavam que o projecto se assemelhava a uma aldeia árabe
de tons brancos, indo contra as tradições alemãs (Corbusier, 2006, p.35), foram
desenvolvidos novos conceitos de habitar, foram utilizados novos materiais, para uma
construção que tinha como objectivo, ser acessível a todos. (Brillon, 2016)
Le Corbusier, em conjunto com o seu primo Pierre, projectaram a Casa Citrohan. O
conceito principal baseou-se na industrialização, pois segundo a lógica de construção
da máquina, ao ser construída em massa, ia tornar a habitação mais económica, ficando
mais acessível. O nome, é uma variante da marca francesa Citroen, conotado à
produção em massa e à industrialização, à economia e eficiência. (Corbusier, 1969)

59

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), foi um arquitecto alemão naturalizado americano, tendo sido
como Le Corbusier e Frank Lloyd Wright um ícone da arquitectura do século XX. Foi professor na Bauhaus
e um dos criadores do International Style, onde deixou bem claro a sua arquitectura racionalista. Utilizava
materiais modernos como o aço e o vidro, para definir espaços interiores e rematar a parte exterior dos
edifícios. Conhecido pela frase “less is more”, procurou dar sempre aos seus projectos uma visão racional,
sempre atento às necessidades do lugar.
60

A Weissenhofsiedlung, foi uma exposição de arquitectura moderna realizada em Estugarda em 1927,
realizada pelo movimento Deutscher Werkbund.
61

Walter Gropius (1883-1969), foi um arquitecto alemão, um dos principais nomes da arquitectura do
século XX. Através da visão da Art Nouveau e a Arts and Crafts, fundou a escola de arquitectura Bauhaus,
onde combateu o conflito das artes aplicadas com as belas artes, tendo fundado assim o movimento
moderno. Em 1937 deu aulas na Universidade de Harvard, tendo mais tarde sido director.
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Ilustração 66- Casa Citrohan. (Brillon, 2016).

O protótipo da Casa Citrohan, sofreu bastastes modificações desde o começo (1920), o
seu desenvolvimento projectual, passando por várias fases, quando foi apresentada na
exposição em 1927, constava na quinta fase. Modificações em prole de uma maior
flexibilidade e design, foram estudados a partir da terceira (1922), pelo que até à mesma
foram estudados os elementos construtivos.
“A casa geminada associa duas habitações distintas e simétricas, unificadas por uma fila
de pilotis e uma janela em comprimento, cuja dimensão é a do edifício. Nos antípodas
da generosidade dos espaços da casa Citrohan, e de muitas habitações de “Sied-lung”,
constitui um dispositivo experimental que utiliza a modificação dos usos entre o dia e a
noite. As salas de estar transformam-se em quartos de dormir à noite, e a economia
espartana da versão nocturna, cujos quartos já não são maiores que as cabinas de
carruagem-cama, provocaram muitos sarcarmos.” (Corbusier, 2006, p.35).

Ilustração 67- Plantas da casa Citrohan. ([Adaptado a partir de ;] Le Corbusier, 2006, p.36).
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Partindo de um paralelepípedo como forma primária, a habitação distribui-se ao longo
de três pisos, em que no primeiro piso, onde se localizam as salas de estar e de jantar,
a cozinha. No segundo piso encontram-se os quartos com as respectivas casas de
banho.
O programa simples e funcional, com a introdução de paredes curvas e do duplo pé
direito, é o resultado do desenvolvimento e de inúmeras experimentações de Le
Corbusier e do seu primo, como resposta à produção em massa, ao habitar mínimo e
ao custo de produção.

Ilustração 68- Casa Citrohan. ([Adaptado a partir de:] Le Corbusier, 2006, p.37).

A presença da estrutura em betão armado, a fachada livre que permite o aparecimento
de janelas laterais longas, a planta livre, permitida pela construção de pilotis e a
cobertura habitável, são os cinco pontos anteriormente falados, que Le Corbusier
estudou.
Ao longo da sua carreira, Le Corbusier sempre deu importância ao automóvel, não só
relacionando, mas também comparando o automóvel com a arquitectura. Conhecido
pelo seu gosto por automóveis, é possível ver a sua presença nos seus registos
fotográficos dos projectos que foi desenvolvendo.
Como é conhecida a célebre frase de Le Corbusier “uma casa é uma máquina de morar”,
a produção em série do automóvel e da arquitectura assemelham-se como máquina
funcional. Ambos têm o objectivo de servir uma função, quer na arquitectura (estático)
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como no automóvel (móvel), estes objectos tão distintos respondem a questões
idênticas de habitar, com diferentes vivências.

Ilustração 69- Casa Citrohan, onde o automóvel aparece como elemento activo sobre a arquitectura. (Wiles, 2011).

“When in 1923 Le Corbusier published the first edition of the book, Vers une Architecture,
this one resorted to the image of the car and to his production in series to explain what
the modern housing had to be. There are great his works photographed with the presence
of a car of epoch, which in addition introduces certain tension to the composition of the
photography, or if it is preferred, it transforms it into a species of cinematographic
sequence.” (Garcia Odiaga, 2014).
“The photographies that the study of Le Corbusier de la Ville Stein in Garches, is a good
example of this one idea. In several captures the vehicles appear partially, giving idea of
the direction that they will take and entering conversation with the architecture. Also we
might remember that photography in which a car executes the draft of the ground floor of
the Ville Savoye, in his tour towards the garage of the villa, or different that one in which
the own one Him Corbusier was posing supported opposite to a car, with the Swiss
pavilion of bottom.” (Garcia Odiaga, 2014).

Le Corbusier, explicou através de uma imagem de um automóvel a ser produzido em
série, como uma habitação moderna, também deveria ser construído.
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Muitas fotografias dos seus projectos são acompanhados pelo automóvel, introduzindo
uma certa tensão à imagem, colocando em cena o automóvel, de um modo
cinematográfico à arquitectura.
A Villa Stein de Monzie, (tal como a casa Citrohan e a Villa Savoye), é mais um exemplo
onde Le Corbusier enquadra o seu automóvel na direcção da arquitectura, criando uma
espécie de diálogo entre os ambos. (Frazão, 2017)

Ilustração 70- Villa Stein-de Monzie, com o automóvel enquadrado na prespectiva criando uma leitura de uma só unidade. (Foundation
Le Corbusier, 2012).

Projectada em 1926 e construída em 1928 no bairro burguês de Garches, nos arredores
de Paris, para os clientes Michel e Sarah Stein e para Gabrielle de Monzie, divorciada
do ministro radical socialista Anatole de Monzie, fiel apoiante de Le Corbusier, que
tornara possível a realização do Pavilhão de “L´Esprit Nouveau” de 1925. (Corbusier,
2006, p.39).
A fachada inscrita num paralelepípedo, que dá para o jardim, é definida por um traçado
baseado num número de ouro, define a proporção e a colocação das janelas. Através
da sua transparência, é possível perceber a articulação do jogo de volumes, o acesso
por uma escada exterior aos terraços que se ligam entre si e ao jardim.

92

João Pedro Mateus da Silva Santos

O automóvel como elemento activo na arquitectura

Segundo Jean-Louis Cohen62, no livro “Le Corbusier”,
“A casa pode ser descrita como um quadro a três dimensões no espaço.”

Esta afirmação provem da análise de Robert Slutzki63, afirmando reconhecer nos vãos
cilíndricos das escadas e tabiques encurvados, objectos que figuram nos quadros
puristas.
Os espaços primam pelas disposições verticais claras e óbvias. A garagem e áreas de
serviços, situadas no rés-do-chão, estão dispostas em torno de um hall com duas
escadas, dando acesso aos níveis superiores.

Ilustração 71- Prespectiva interior da garagem da Villa Stein. (Foundation Le
Corbusier, 2012).

Ilustração 72- Prespectiva exterior onde o
automóvel entra em cenário com a
arquitectura. (Foundation Le Corbusier, 2012).

No primeiro andar, encontram-se a cozinha e a sala de visitas, ambas áreas partilhadas
pelos Stein e Gabrielle de Monzie. O tabique curvilíneo faz a separação da sala de jantar
com a sala de estar, que se encontra em varanda para o hall, abrindo-se para um terraço
interior.
O segundo andar, é uma prova do conhecimento que Le Corbusier tinha pela arte da
distribuição, onde mostra uma preocupação com a separação de espaços reservados
aos quartos.

62

Jean Louis-Cohen (1949-), é um arquitecto e escritor de arquitectura francês, especializado em
arquitectura moderna e planejamento urbano.

63

Robert Slutsky foi um pintor, escritor e professor, que estudou e explorou a conexão da pintura com a
arquitectura, influenciando a geração dos arquitectos pós-guerra.
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No último piso encontram-se os terraços, um deles com acesso por um vão rectangular
com vista para rua, e o outro com o acesso feito pelas escadas exteriores com vista
para o jardim.

Ilustração 73- Chegada à Villa Stein no Voisin. (Foundation Le Corbusier, 2012).

Segundo o filme “L´Architecture d´aujourd´hui”, que Pierre Chenal64 dedicou em 1930 a
Le Corbusier, é possível perceber o conceito que ele queria transmitir da aproximação
da máquina à habitação, deslocando-se no Voisin (o seu automóvel) pelo caminho de
gravilha (ilustração 73), que faz acesso à Villa Stein.

Ilustração 74- Villa Savoye. (Stephane, 2011).

64
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Pierre Chenal (1904-1990), foi um director e produtor francês, conhecido por realizar thrillers.
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Assim como a Casa da Cascata65 de Frank Lloyd Wright, a Villa Savoye de Le
Corbusier, são ícones de uma viragem, localizado no início do século XX, de uma nova
arquitectura moderna.
Localizada na cidade de Poissy em França, Le Corbusier começou a desenvolver a
habitação em 1928, tendo sido inaugurada em 1931. Segundo o conceito, “a casa é uma
máquina para morar e emocionar”, a Villa Savoye foi pensada e concebida para o
automóvel, utilizando esse factor na concepção do seu design. (Maciel, 2002)
Situado num dos bairros típicos da capital francesa, a casa foi desenhada para um casal
com um filho que viviam no centro de Paris, funcionando como casa de fim de semana
e férias.
A residência foi pouco utilizada devido à segunda Guerra Mundial em que as tropas
Alemãs invadiram França, tendo ficado ao abandono até 1963, em que foi considerada
património arquitectónico e por sua vez recuperada, sendo até aos dias de hoje uma
casa museu.
“A ideia [da casa] era simples: eles tinham um parque magnífico formado por um campo
cercado de árvores; eles desejavam viver no campo; eles estariam ligados a Paris por
um caminho de 30 quilômetros de automóvel. Vai-se, portanto até a porta da casa de
carro, e é o arco mínimo de curvatura do automóvel que fornece a dimensão mesma da
casa. O automóvel entra sob os pilotis, contorna os serviços comuns, pára no meio, na
porta do vestíbulo, entra então na garagem ou segue seu caminho de saída: eis o
fundamental. Outra coisa: a vista é muito bonita, a relva é uma coisa bela, a floresta
também: se tocará neles o mínimo possível. A casa colocar-se-á no meio da relva como
um objeto, sem incomodar nada” (Maciel, 2002).

A Villa Savoye foi o último projecto do período Purista de Le Corbusier, onde utilizou os
cinco pontos de uma nova arquitectura, já citados anteriormente. O volume assenta
sobre os pilotis de betão armado que têm o papel estrutural de elevar a habitação.
Como é possível analisar em baixo, na ilustração 75 apresenta a planta do piso térreo,
onde, Le Corbusier teve em conta a chegada do automóvel, pois era o meio de
transporte que os proprietários iriam chegar à Villa, criando um percurso muito funcional,
definido pelos pilotis, que estruturam o volume habitacional, e criando uma parede curva

65

Casa da Cascata ou casa Kaufmann, projectado em 1934 e construído em 1936 por cima de uma queda
de água, vai ao encontro de elementos naturais como a água a pedra e a vegetação presentes no local.
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recuada, facilitando o ângulo de viragem, conduzindo o automóvel à garagem com três
lugares de estacionamento.

Ilustração 75- Fotografia de um Voisin C11 sedan com seis cilindros, de Le Corbusier e respectiva planta do piso térreo. (Marenzi,
2010).

No interior da parede curva de vidro localizam-se os acessos, simétricos à entrada
principal, a rampa e as escadas, com sentidos opostos, criando várias possibilidades de
percurso, produzindo vivências e experiências com estímulos diversificados, algo que
podemos comparar com o automóvel, onde conseguimos ter emoções diferentes com
carros iguais, mas com motorizações diferentes. (Maciel, 2002)
O primeiro piso estruturado por uma placa de betão armado, que assenta sobre os
pilotis, permitiu colocar vãos sem preocupações estruturais tornando a fachada
independente à estrutura.
O desenvolvimento do conceito da planta livre, distribuindo o interior em forma de L,
revela boas soluções de espaços, como o por exemplo, a definição de arrumos e
armários, que ao mesmo tempo potencializa diversos espaços com diferentes
ambientes (sociais e privados), mas ao mesmo tempo funcionais e articulados.
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A cobertura garante uma privacidade que o espaço exige, garantindo uma vista
desafogada e panorâmica sobre o exterior, mas ao mesmo tempo, devido a sua
construção, cria uma separação em relação ao terreno tornando a cobertura num pátio
privado.
As quatro fachadas da habitação são abertas, tornando a Villa, espectadora da natureza
envolvente, devido às suas janelas em fila, que criam uma ambiência interior de muita
luz natural. O funcionalismo é determinado por um design para a vida quotidiana e não
por uma simples eficiência mecânica. (Maciel, 2002)

Ilustração 76- Prespectiva do pátio para a sala. (Inforzato, 2014).

Ilustração 77- Suite. (Inforzato, 2014).

Ilustração 78- Prespectiva da cozinha. (Inforzato, 2014).

Ilustração 79- Casa de banho pertencente à suite. (Inforzato,
2014).
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Ilustração 80- Circulação vertical, escadas. (Inforzato, 2014).

Ilustração 81- Circulação vertical, rampa. (Inforzato, 2014).

Ilustração 82- Cobertura da Villa Savoye com o respectivo acesso.
(Inforzato, 2014).

Ilustração 83- Zona de circulação com acesso à garagem.
(Inforzato, 2014).

Para concluír este capítulo, no seguimento destes exemplos em que o automóvel se
veio destacar pela influência que teve, não só no desenho arquitectónico, como ainda
no desenvolvimento de edifícios à semelhança da sua produção industrial em massa,
vimos destacar a importância do período modernista na qualificação de espaços e no
desenvolvimento de uma nova linha arquitectónica através de um elemento de grande
importância para a actualidade.
Deste modo, o automóvel foi um elemento, que tornou possível à arquitectura adaptarse a uma nova realidade presente nas sociedades contemporâneas, e que se viria a
destacar através da sua necessidade de integração a nível urbanístico, e posteriormente
com a sua industrialização e acesso, a um nível mais restrito, como exemplo em planos
urbanos e edifícios de habitação.
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5. CASOS DE ESTUDO
5.1. EDIFÍCIO LINGOTTO, ITÁLIA

Ilustração 84- Edíficio Lingotto. (RPBW, 2017).

Considerada por Le Corbusier, a “catedral da tecnologia”, o primeiro caso de estudo que
vamos analisar é o edifício Lingotto (ilustração 64), um exemplo onde a arquitectura préexistente foi adaptada, mantendo a sua identidade, onde foi durante décadas a fábrica
da Fiat e hoje em dia, é um espaço polivalente com escritórios e um Hotel. (Meneguzzi,
2015)
Situado em Turim, Itália, o edifício Lingotto foi projectado e construído entre 1916 e 1926
por Giacomo Matté Trucco66, é uma das estruturas industriais mais icónicas da
arquitectura moderna do século XX.
Turim é a capital da região de Pietmonde, em Itália. A partir do começo do século XX,
tornou-se num local, do ponto de vista económico, consolidado industrialmente nesta
época, onde recebeu inúmeras fábricas de metalúrgica e na fábrica da Fiat, oferecendo
66

Giacomo Matté Trucco (1869-1934), foi um engenheiro industrial italiano, responsável por fundar, com
vários sócios, a empresa Fiat e pela construção da fábrica em Turim.
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muitos postos de trabalho, aumentando o número de habitantes todos os anos. Foram
construídos vários bairros destinados aos trabalhadores e a rede viária foi desenvolvida,
criando melhores acessos à cidade.
Actualmente Turim é uma cidade desenvolvida e industrial. É a sede de várias empresas
mundialmente conhecidas, em particular a Fiat, que impulsionou a venda de
automóveis, a partir da década de 20.

Ilustração 85- Sistema de rampas, que permite a circulação entre
pisos. (Maria, 2014).

Ilustração 86- Teste aos automóveis. (Garret, 2009).

Giovanni Agnelli67 foi um dos fundadores da Fiat68 em 1899. Após ter ficado com maioria
absoluta da empresa em 1920, decidiu construir uma nova e maior fábrica (pois já existia
uma primeira fábrica também em Turim), do estilo americano, com o objectivo de fazer
frente à concorrência interna e externa, aumentando a produção e eliminando os gastos
desnecessários, diminuindo assim o preço dos automóveis, um pensamento idêntico ao
de Henry Ford em relação ao Fordismo, já abordado anteriormente. (Meneguzzi, 2015)
Ambas as fábricas apresentam semelhanças, pois Agnelli fez uma viagem aos Estados
Unidos, onde foi perceber como é que funcionava o sistema da Ford, trazendo algumas
ideias para a sua futura fábrica.
A estrutura em betão armado, a maximização da entrada de luz natural para o interior
do edifício, a fraca ornamentação de ambos, tornando-os simples e funcionais, são
algumas das semelhanças. (Besomi, 2009)

67

Giovanni Agnelli (1866-1945), foi empresário, político, militar e um dos fundadores da empresa Fiat.

68

Fiat é a abreviação de Fabbrica Italiana Automobili Torino, foi fundada em 1899 por um grupo de
aristocratas entusiastas por automóveis, onde cada sócio possuía um capital igual aos outros.
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A principial diferença, é que em Detroit (ilustração 87), os materiais eram levados para
o último piso e o automóvel ia sendo construído até chegar ao piso térreo. Em Lingotto
(ilustração 88), o movimento de produção era ascendente, começando no piso térreo, e
terminando na cobertura para realizar os devidos testes ao automóvel.

Ilustração 87- Fábrica da Ford em Detroit. (Geraldi, s.d).

Ilustração 88- Fábrica da Fiat em Turim. (Besomi, 2009).

O conceito do edifício relaciona-se exactamente com a produção em série, a forma
responde por completo à função. O edifício é uma linha de montagem onde se inicia à
cota do piso zero, e à medida que se sobe, através do sistema de rampas contínuo
projectado pelo arquitecto, o automóvel é construído, terminandoa sua montagem na
cobertura, aproveitada e utilizada para a realização de testes automóvel. (Besomi, 2009)
O complexo está inserido num terreno junto a um terminal ferroviário e extende-se ao
longo de 507 metros. O volume é composto por cinco pisos compostos por dois blocos
conectados por rampas onde se localiza a circulação vertical e onde foi aproveitado o
espaço para colocar áreas de serviço, como balneários e cantinas.

Ilustração 89- Sistema de rampas. (Archaic, 2017).
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Ilustração 90- Actualmente o complexo mantém a mesma
identidade. (Ridolfi. 2009).
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As rampas helicoidais (concluídas em 1926), fazem a ligação entre pisos nas
extremidades do edifício (ilustração 89), permitem uma circulação mais fluída não só
dos materiais como também dos automóveis, resolvendo problemas de atrasos na
produção. (Meneguzzi, 2015)
Nos dois volumes mais compridos, desenvolvem-se as linhas de montagem, apoiados
transversalmente por cinco elementos que servem de apoio às oficinas.

Ilustração 91- Uma das duas curvas parabólicas. (Coppée, 2014).

Na cobertura, a pista é composta por duas rectas com 443 metros de comprimento cada,
conectadas por duas curvas parabólicas (ilustração 91), que permitiam num todo atinguir
velocidades até aos 90 km/h.
A estrutura em betão armado, com a presença aparente das vigas, pilares e perfis
metálicos nos vãos da fachada, transmitem um ritmo e uma dinâmica, a um edifício
megalómano, mas ao mesmo tempo muito funcional.
Devido à incapacidade de introduzir formas e métodos de produção mais modernos, o
edifício Lingotto, que chegou a ser a maior fábrica de produção de automóveis do
mundo, foi encerrada em 1982. (Meneguzzi, 2015)
Para combater a sua degradação, surgiu um concurso onde participaram inúmeros
arquitectos com diferentes propostas.
Renzo Piano69, foi o arquitecto que ganhou o concurso, com uma proposta onde
manteve a identidade do edifício e ao mesmo tempo adaptou-o, criando novos espaços,
como um centro multiusos, capaz de suportar com vários tipos de eventos e exposições.

69

Renzo Piano (1937-), é um arquitecto italiano. É licenciado pela Escola de Arquitectura do Instituto
Poliécnico de Milão. Em 1977 fundou a Piano & Rice, juntamente com o arquitecto Peter Rice. Actualmente
possuí dois ateliers, um em Génova e outro em Paris, com o nome de Renzo Piano Building Workshop. Um
dos seus projectos mais emblemáticos é o Centro Pompidou, em Paris.
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Ilustração 92- Vista aérea sobre o edifício Lingotto, após a intervenção do arquitecto Renzo Piano. (RPBW, 2017).

A primeira fase de obras decorreu entre 1982 e 1992, uma fase que começou por
recuperar, conservar e manter o espaço, uma necessidade pensada para a fases
seguintes da intervenção. (RPBW, 2017)
Uma das rampas foi recuperada e mantida para possíveis acessos à pista na cobertura,
a outra rampa é unicamente para o uso pedrestre, que dá acesso ao centro comercial
implementado no projecto.
Entre 1993 e 1995, foram realizadas obras estruturais, permitindo a construção de uma
estrutura oval em vidro (ilustração 94), estruturada por um esqueleto metálico, destinado
a uma sala de conferências, servindo de apoio ao centro de congressos, também
implementado na obra, pelo apoio de dois elevadores.

Ilustração 93- Sala oval pertencente à zona de escritórios, uma das áreas implementadas no edifício. (RPBW, 2017).
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O centro de congressos é composto por um auditório e dezasseis salas de trabalho. Do
lado oposto à sala oval, na mesma estrutura, está contrabalançado um heliporto, que
apoia todo o complexo (ilustração 95). O projecto de Renzo Piano também implementou
na preexistência dois hotéis.

Ilustração 94- Entrada no museu Marella Agnelli, onde está exposto a exposição permanente. (RPBW, 2017).

A última intervenção realizada foi o museu Pinacoteca Giovanni e a Marella Agnelli.
Situado na parte sul do edifício principal, este espaço destina-se à colecção particular
do filho do fundador da Fiat. (RPBW, 2017)
O topo de estrutura guarda e expõe a colecção permanente, enquanto que nos outros
pisos estão reservados para exposições temporárias.
No final do século XX, uma parte do complexo tornou-se numa faculdade de engenharia,
com uma zona destinada à residência de estudantes.
A envolvente do edifício foi restruturada com novos passeios e ciclovias,
estacionamento e novas praças.

Ilustração 95- Corte longitudinal do edifício Lingotto. (Renzo piano Foundation, s.d).
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Ilustração 96- Corte transversal do edifício Lingotto. (Renzo piano Foundation, s.d).

A fábrica de Lingotto, projectado por Giacomo Matté Trucco, é um exemplo de uma
relação de arquitectura moderna com ideias funcionalistas. Renzo Piano manteve a
estrutura em betão armado e a aparência do edifício.
É um exemplo de uma arquitectura moderna construída inicialmente, para a produção
automóvel, tendo sido adaptado para outras finalidades, mantendo a sua identidade.
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5.2. ESTACIONAMENTO LINCOLN ROAD. E.U.A.

Ilustração 97- Estacionamento 1111 em Miami. (Baan, 2010).

Situado no estado da Flórida, Miami é um dos pontos mais turísticos dos Estados Unidos
da América, devido ao clima tropical que também atrai os próprios Americanos, para
fugirem ao Inverno.
O estacionamento, cada vez mais é um factor negativo nas cidades para a população,
o estacionamento nas vias é cada vez mais escasso, havendo uma necessidade de
construir parques de estacionamento, concentrando um grande número de automóveis
nesse espaço, “libertando” a cidade para as pessoas.
O parque de estacionamento 1111 (ilustração 97), projectado em 2005 e inaugurado em
2010, é um projecto da autoria da equipa de arquitectos Herzog & Meuron70. Situado no
cruzamento da Lincoln Road com a Alton Road, o silo vertical dá apoio a uma zona

70

Herzog & Meuron é um atelier de arquitectura, com sede na Suíça, na cidade de Basileia, fundado em
1978, por Jacques Herzog e Pierre Meuron. Ambos nasceram em Basileia e estudaram em Zurique, tendo
sido assistentes do professor Dolf Schnebli. O atelier depois de fundado ganhou, em 1991, mais um sócio,
o arquitecto Harry Gugger, e em 1994, a arquitecta Christine Binswanger.
Os seus projectos evitam a repetição de estilos que apontem para um determinado código formal. Procuram
dar resposta às necessidades dos edifícios e ao seu programa, utilizando os materiais de construção como
meio de expressão, acabando por ser o gerador das fachadas dos edifícios e do revestimento dos interiores.
Ganharam vários prémios, entre os quais o prémio da arquitectura academie der Kunst de Berlim e o prémio
europeu da arquitectura industrial, em Hanôver.
Os seus projectos têm conhecimento mundial, existindo inúmeras exposições dos seus projectos, como por
exemplo dno centro de arte moderna de Nova Iorque.
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comercial e de restauração, um banco, e várias residências, com a capacidade total
para 300 automóveis estacionados. (Martins, 2014)
A Lincoln Road é uma rua pedonal, onde tem como principais atrações lojas,
restaurantes e o seu respectivo glamour, pois encontra-se junto a Miami beach.
A construção em Miami Beach foi influenciado pelo período Art Deco71, onde se destaca
o uso do betão armado e o uso de tons pastel nos edifícios, com formas mais puras e
com pouca ornamentação.

Ilustração 98- Do lado esquerdo o edifício Suntrust que foi convertido num local de escritórios para várias empresas, apoiado pelo
parque de estacionamento do lado direito da imagem. (Baan, 2010).

O parque de estacionamento é um projecto, dentro do programa que pretendeu dar
resposta ao problema urbano que se encontrava naquela área. Inclui a preexistência do
antigo edifício Suntrust72 (ilustração 98), que foi renovado para escritórios e comércio, a
construção de um edifício com dois pisos onde o Banco Suntrust foi realojado no piso
zero e nos restantes pisos para habitação. (Martins, 2014)

71

Art Déco é um movimento artístico iniciado na Europa em 1910, que afectou a arquitectura, as artes
decorativas, o design, o desenho indústrial, a pintura e o cinema. Define-se como um movimento
meramente decorativo, com um estilo elegante, moderno e funcional.
Na arquitectura, a Art Déco é uma transição dos estilos Art Noveau e do Modernismo, onde existe uma
racionalização dos volumes e dos elementos de ornamentação, marcada por um rigor geometrico e pela
predominância das linhas verticais, onde há uma aproximação das formas aerodinâmicas.
72

Antiga sede do Banco Suntrust, foi convertido num centro comercial e em escritórios para empresas
criativas.
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Este novo conceito de estacionamento procurou eliminar os pontos negativos de um
parque tradicional, como a fraca luminosidade, o baixo pé direito, os lugares e rampas
de acesso apertados, a temperatura elevada devido à saturação do ar e à sujidade.
Apesar de ter sido projectado para o automóvel de modo a reestruturar a área urbana,
o edifício não foi só pensado para estacionamento, mas também como um espaço
polivalente capaz de suportar todo o tipo de eventos.
Inspirado na natureza da arquitectura brutalista do edificio ao lado, a simplicidade na
sua aparência, revela o detalhe estrutural, em betão armado como material, saltando à
primeira vista os automóveis estacionados à beira da laje.
As várias lajes interrompidas com pés direitos variados criam um ritmo sincronizado,
suportados por pilares ângulares com diferentes composições (ilustração 99), ligadas
por um sistema de rampas, resultando numa estrutura bastante sólida, apesar da
ausência de vigas.

Ilustração 99- Zona pedonal com acesso ao centro comercial.
(Baan, 2017).

João Pedro Mateus da Silva Santos
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(Herzog & de meuron, 2017).
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A laje que separa o piso térreo do primeiro piso, como é possível observar na ilustração
101, prolonga-se para o edifício do antigo banco Suntrust, criando assim uma unidade
térrea contínua. No piso térreo, onde é utilizado na fachada, como material
predominante o vidro, é uma área comercial, onde se encontram vários tipos de lojas e
restaurantes.
Os seguintes pisos destinam-se ao estacionamento automóvel. Com capacidade para
300 lugares, o 1111 Lincoln Road torna o acto de estacionar numa experiência única e
diferente. As rampas que ligam os pisos têm inclinações e comprimentos diferentes
devido à diferença de pés direitos que existe entre pisos (ilustração 100).
É possível estacionar o automóvel no piso em que o pé-direito é mais reduzido,
oferecendo ao condutor uma vista mais panorâmica sobre Miami.
Nos pisos onde o pé direito é maior, a espacialidade que aí se encontra torna o
automóvel um adereço a uma escala muito inferior, acabando por ter uma vista mais
desafogada proporcionada pela diferença de alturas entre as lajes.
No quinto piso, localiza-se uma loja em forma de um cubo, materializado como a zona
comercial em vidro, à semelhança do que acontece no piso térreo.

Ilustração 101- Pés direitos diferentes entre pisos. (Herzog & de
meuron, 2017).

Ilustração 102- Pormenor da Penthouse com prespectica
sobre Miami. (Herzog & de meuron, 2017).

“Pendurado” na laje que define a cobertura do silo e escondido à vista, encontra-se uma
Penthouse em mezanine com jardim privado. A habitação tem acesso por umas escadas
privadas que têm inicio no sétimo andar e um elevador.
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A fachada Sul é virada para o jardim inclinado (inclinado pois o jardim está inserido
numa laje com a inclinação idêntica às rampas de acesso entre pisos), obtendo uma
vista panorâmica sobre a cidade, com o jardim pelo meio.

Ilustração103- Entrada para a Penthouse. (Cheng, 2015).

Ilustração 104- Jardim privado da Penthouse. (Eberle, 2012).

A zona exterior da Penthouse faz uma ligação pedonal, onde é possivel atravessar para
o edifício recuperado, localizando-se aí a piscina privada com uma zona de refeições
exterior.
No mesmo edifício encontra-se um restaurante, acompanhado por um jardim vertical de
um lado, e do lado oposto a vista panorâmica sobre Miami.
O 1111 também é conhecido pela polivalência do espaço para a realização de vários
eventos como, casamentos, jantares, apresentações, concertos, exposições, entre
outros. (Baan, 2017)
Habitualmente é escolhido o último piso, onde o pé direito é maior, oferecendo uma vista
priveligiada sobre a cidade e um ambiente num espaço completamente diferente para
uma festa, com a vantagem de ser possível continuar com o silo operacional.
A volumetria megalónamo do edifício, torna possível contemplá-lo de todos os ângulos
possíveis. Visto da rua apercebemo-nos, da sua presença enquanto estrutura e como
funciona devido à inexistência de fachada.
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Ilustração 105- Realização de um jantar no 1111. (Herzog & de
meuron, 2017).

Ilustração 106- Jardim vertical proveniente da zona
privada. (Overmeer, 2013).

O betão armado, materializa a estrutura do edificio, obtendo um acabamento elegante,
devido às bordas da laje inclinadas (criando a ideia de uma laje delgada), e aos detalhes
estruturais, como por exemplo dos pilares com ângulos e formas direrentes, que
suportam os planos horizontais de diferentes intervalos entre eles. (Baan, 2017)
Os automóveis são elementos activos na arquitectura, estão estacionados no limite da
laje que parece frágil e esticada, devido às proporções do edifício.
No fim da laje existe uma guarda constituida por vários cabos de aço, que apesar de
não serem visíveis numa prespectiva geral devido à escala do edifício, os “esconde”,
protege os automóveis e os respectivos ocupantes, em caso de uma manobra mal
calculada.
À noite, é iluminado por projectores colocados em locais específicos, que tornam o
edifíco emblemático, poderoso e elegante, à vista de quem passa na rua.
Jacques Herzog afirma que:
“estacionar o automóvel neste parque é uma experiência. [...] A introdução de lojas, bares
e restaurantes é uma forma de as pessoas utilizarem o edifício todo, não apenas sendo
apenas uma caixa para automóveis”.

Concluiu, afirmando que foi o projecto mais radical que fez. (Herzog & de meuron, 2017)
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Ilustração 107- Entrada para o parque de estacionamento.
(Herzog & de meuron, 2017).

Ilustração 108- Circulação vertical. (Herzog & de meuron, 2017).

Assim como o automóvel, a conjugação das lajes com diferentes cotas, os pilares
ângulares com várias proporções e as rampas desencontradas que fazem a ligação
entre pisos sugerem, um edifício em movimento com linhas dinâmicas.
O edifício articulado a uma preexistência, resulta na combinação de vários programas
funcionais, onde o principal protagonista é o automovel, mas também capaz de servir
outras funções. (Baan, 2017)
É visivel a interpretação do novo/antigo e o aberto/fechado, na interpretação dos dois
edifícios que se complementam, como é possível analisar na ilustração 108, onde
apresenta a maquete tridimensional do parque de estacionamento e o edifício.
A sua materialidade relaciona-se com a escala e com a malha urbana, concluíndo assim
que o 1111 Lincoln Road não foi concebido exclusivamente para o automóvel, mas
também uma estrutura utilitária para utilização de diversas funções.
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Ilustração 109- Corte transversal do parque de estacionamento. (Herzog & de meuron, 2017).

Ilustração 110- Maquete do silo e da antiga sede do banco Suntrust, convertido em escritórios. (Herzog & de meuron, 2017).

Esta intervenção é um exemplo onde, a arquitectura actuou devido à existência do
automóvel, promovendo uma relação visual com cidade, devido à sua dimensão
megalónoma territorial, que nos posiciona sobre o território.

114

João Pedro Mateus da Silva Santos

O automóvel como elemento activo na arquitectura

5.3. AUTO FAMILY HOUSE, POLÓNIA

Ilustração 111- Entrada principal da Auto Family House. (Studio, 2012).

O último caso de estudo que iremos analisar, apresenta a relação que o automóvel tem
com o homem e com a arquitectura, de que forma é que se desenvolvem e a forma
como se relacionam estes três principais pontos, que aborda esta dissertação.
A Auto Family House situa-se numa zona suburbana da Polónia, projectada em 2009 e
inaugurada em 2012, pelo arquitecto Robert Konieczny73 do atelier KWW Promes, para
um colecionador de arte. (Konieczny, 2017)
Devido à localização da habitação ser na periferia da cidade, o automóvel tem um papel
importante como transporte principal.
O arquitecto apresenta uma nova forma de pensar para entrar em casa, o acesso pela
garagem, que normalmente é um espaço secundário (mas por onde quase sempre se
entra em casa), torna-o na entrada principal, melhorando assim o conforto à chegada
para os proprietários, tornando o primeiro ponto de contacto com a arquitectura.
Esta habitação familiar contemporânea transforma e adapta a zona de garagem
convencional num corredor subterrâneo, tornando o automóvel uma parte integral da
habitação.

73

Robert Konieczny (1969-), é um arquitecto polaco. Estudou na Universidade de Tecnilogia de Silesia,
em Gliwice em 1990 e em 1999 fundou o atelier KWK Promes. Ganhou muitos concursos de arquitectura
com distinção, sendo em 2007 nomeado na lista dos 44 arquitectos mais jovens pela revista Scalae. Em
2012, foi nomeado para o prémio da Fundação Mies Van der Rohe.
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Ilustração 112- Esquema do arquitecto para explicar a diferença desta habitação para uma habitação comum. ([Adaptado a partir de:]
Konieczny, 2017).

O espaço habitacional e o jardim exterior privado estão a uma cota elevada da entrada
do corredor subterrâneo que se encontra no piso inferior, separados por um muro de
contenção, que faz a separação das duas áreas.

Ilustração 94- Esquema para perceber como foi resolvido o problema de cotas do terreno. ([Adaptado a partir de:] Konieczny, 2017).

O corredor subterrâneo faz a ligação ao interior, acabando o veículo estacionado à cota
da sala de estar. Como a cota de entrada e a cota da sala de estar diferem, foi
desenhado um percurso fluído que faz a ligação, criando um momento confortável e
agradável (ilustração 114).
Também é possível observar a coleção de pinturas que acompanham o trajecto,
tornando este espaço também numa galeria de arte.
A iluminação artificial desenvolve-se por fenestrações, que dão um ar futurista, no tecto
que acompanham o trajecto do automóvel até à sua chegada, assim como a iluminação
natural no fim do percurso, óculos de formato quadrado, com vista para o jardim.
A cobertura é ajardinada de modo a não criar uma quebra no jardim, criando um
movimento do volume do túnel a sair do solo.
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Ilustração 95- Túnel que dá acesso ao interior da habitação. (Konieczny, 2017).

Esta nova entrada torna-se numa espécie de hall, com a vantagem de se poder
estacionar o automóvel.
Este conceito também tem uma vertente sustentável, algo pensado pelo arquitecto ainda
em fase projectual, pois quando construída, o mercado automóvel tinha uma oferta
escassa em relação aos veículos elétricos, sendo que este projecto já tinha esse
conceito idealizado.
A inovadora solução funcional incentivou os proprietários a realizarem essa mudança,
investindo em automóveis ecológicos.

Ilustração 96- Chegada onde se dá a transição do interior do automóvel para o interior da habitação. (Konieczny, 2017).
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Assim como nos casos de estudo anteriores, o betão armado é o material predominante
na construção. É possível perceber a torção e fluidez dos volumes assentes no terreno,
onde há uma procura pelo movimento e pela força, ideias muito próximas com o
Futurismo, já falado anteriormente.
O corredor que se encontra do lado esquerdo da ilustração 115, faz a ligação do
estacionamento para o interior da habitação, é a espinha dorsal encarregue da
distribuição do programa. Há a presença de duplos pé direitos, interrompidos, que fazem
a ligação vertical com o piso superior onde estão distribuídos os quartos.
No piso da sala de jantar e cozinha, como é possível analisar nas ilustrações 116 e 117,
existe um movimento no tecto, que provém da linha de força da garagem, definindo a
zona aberta da sala para o exterior que é forrada por painéis de vidro, oferecendo uma
vista desafogada sobre o jardim privado.

Ilustração 97- Sala de estar. (Konieczny, 2017).

Ilustração 98- Sala de estar. (Konieczny, 2017).

Este projecto valoriza o automóvel não só por se tornar num objecto que se integra no
interior, como o próprio espaço onde fica guardado é valorizado e pensado de outro
modo.
Também é criado uma nova tipologia de habitação unifamiliar, onde existe uma
preocupação não só com o conforto dos habitantes, mas como também com o
automóvel.
O corredor subterrâneo responsável pela entrada principal, proporciona um momento
diferente, com a possibilidade de contemplar a coleção de arte que preenche as
paredes, como também é possível contemplar o automóvel, como peça de arte.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, o aparecimento do automóvel, alterou e passou a ser mais um factor a ter em
conta no pensamento arquitectónico.
A sociedade e as cidades sofreram alterações, adaptando-se a um objecto que cada
vez mais passou a ser útil e necessário na vida das pessoas, tornando possível realizar
distâncias, anteriormente praticamente impossíveis, a possíveis. A arquitectura adaptou
preexistências e criou infraestruturas de modo a criar as cidades não só para o ser
humano, mas também para os automóveis.
O automóvel influênciou a arquitectura e vários movimentos artísticos, assim como o
design automóvel também foi desenvolvido e pensado mediante os movimentos
artísticos e mesmo conceitos arquitectónicos, como também teve conta factores sócioeconómicos, mediante a época que atravessasse.
Neste momento, está-se a assistir a uma explosão na produção automóvel, criando
problemas na circulação e desenvolvimentos das cidades, mas face à necessidade para
a sociedade actual deste meio de locomoção, arquitectos e urbanistas têm que
encontrar soluções integradas para dar resposta a este desafio.
Os casos de estudo apresentados, são exemplos onde a arquitecura foi pensada para
servir o automóvel e de que modo foi possível adaptar-se a diferentes fins, desde a sua
produção, ao modo como o pode ser algo integrante numa habitação.
Concluímos então, assim como a arquitectura tem uma ligação com o ser humano, pois
o que é projectado, é realizado como resposta à necessidade das pessoas e do seu
bem-estar, existe uma ligação entre a arquitectura e o automóvel, pois este objecto
actualmente presente na vida das pessoas, apesar dos problemas que pode causar a
sua utilização numa cidade mais cosmopolita, é um objecto que proporciona uma grande
qualidade de vida ao utilizador.
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