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Muitos animais vivem, como os seres 
humanos, em ambientes construídos por si 
mesmos, em vez de viverem simplesmente na 
natureza. E animais mais evoluídos, como os 
pássaros e os mamíferos, não são as únicas 
espécies que sabem construir. Até organismos 
unicelulares constroem seus próprios abrigos com 
materiais como grãos de areia. Dizemos que os 
animais constroem instintivamente, que cada 
espécie de pássaro tecelão herda um instinto 
para fazer seu ninho com formas diferentes, 
alguns redondos, outros com forma de pêra. No 
entanto, sabemos que alguns tecelões constroem 
melhores ninhos no segundo ano do que no 
primeiro. Os pássaros tecelões são capazes de 
aprender através da experiência, o que quer dizer 
que nem todos os detalhes do seu trabalho são 
controlados pela herança.  

Como outra ilustração de proeza 
arquitetônica, consideremos as térmitas. Elas 
vivem em meio ambiente construído que é 
imenso em proporção ao seu próprio tamanho. 
Constroem ninhos que crescem como arranha-
céus. Os ninhos das térmitas contêm não apenas 
sofisticados cômodos ventilados, para elas, mas 
também jardins de fungo para produção de seu 
alimento. Ainda mais, parece existir tradições na 
arquitetura que determinam, por exemplo, como 
deve ser a ventilação; térmitas da mesma espécie 
adotam sistemas diferentes na Uganda e na costa 
ocidental da África
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Comparadas com o arranha-céu das 
térmitas, as meias-águas e as choças de barro 
cobertas de sapé parecem rústicas. Se os 
homens, não obstante, alegam uma certa 
superioridade, a alegação deve repousar em 
outras bases que não sejam realizações 
arquitetônicas. Devem repousar no 
conhecimento. A suposição é que o bosquímano, 
quando constrói seu abrigo de meia-água, está 
mais consciente do que faz do que o pássaro 
tecelão ou as térmitas ao fazerem suas elegantes 
casas. 

Qual é a qualidade deste conhecimento? 
De que está consciente o construtor humano, 
visto que primeiro cria um espaço e depois passa 
a habitá-lo? A resposta é complexa porque estão 
envolvidos vários tipos de experiência e 
conhecimento. No começo, o construtor precisa 
saber onde construir, com que materiais e de que 
forma. Depois vem o esforço físico. Os músculos 
e os sentidos da visão e do tato são intensificados 
no processo de erguer estruturas contra a força 
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da gravidade. Quando um operário cria um 
mundo, ele não apenas modifica seu próprio 
corpo como a natureza exterior. Uma vez 
terminado o edifício ou o complexo arquitetônico, 
torna-se, então, um meio ambiente capaz de 
afetar as pessoas que nele vivem.  

O espaço construído pelo homem pode 
aperfeiçoar a sensação e a percepção humana. É 
verdade que, mesmo sem forma arquitetônica, as 
pessoas são capazes de sentir a diferença entre 
interior e exterior, fechado e aberto, escuridão e 
luz, privado e público. Mas este tipo de 
conhecimento é rudimentar. O espaço 
arquitetônico – até uma simples choça rodeada 
por uma clareira – pode definir estas sensações e 
transformá-las em algo concreto.  

Outra influência é a seguinte: o meio 
ambiente construído define as funções sociais e 
as relações. As pessoas sabem melhor quem 
elas são e como devem se comportar quando o 
ambiente é planejado pelo homem e não quando 
o ambiente é a própria natureza. Por último, a 
arquitetura “ensina”. Uma cidade planejada, um 
monumento ou até uma simples moradia pode ser 
um símbolo do cosmos. Na falta de livros e 
instrução formal, a arquitetura é uma chave para 
compreender a realidade. Examinemos com mais 
detalhe estes tipos de experiência e 
conhecimento. 

Onde vamos construir, com que materiais 
e de que forma? Estas questões [como já 
dissemos] não preocupam os construtores das 
sociedades pré-letradas e tradicionais. O trabalho 
se baseia no hábito arraigado, seguindo o 
procedimento de tradições imutáveis. De qualquer 
modo, eles têm pouca escolha, pois a habilidade 
e os materiais disponíveis são limitados. Alguns 
tipos de moradias como as casas de estilo 
colméia de Apulia, as casas negras das Hébridas 
Exteriores e os hogans

2
 dos Navajo não mudaram 

desde os tempos pré-históricos. O hábito embota 
a mente; de modo que um homem, ao construir, 
está um pouco mais consciente na escolha do 
que faz um animal que constrói instintivamente. 

No extremo oposto do construtor primitivo 
está o mestre moderno de arquitetura. Ele sente a 
necessidade de ser original. Ele poderá, se 
quiser, selecionar e combinar a partir dos 
inúmeros estilos oferecidos pelas culturas do 
mundo, passadas e presentes. É quase ilimitada 
a gama de meios técnicos que ele tem à sua 
disposição para realizar a sua obra final. 
Encarregado de um projeto, o arquiteto-chefe 
deve conceber em sua mente e no papel uma 
série de formas arquitetônicas; todas contribuem 
para a finalidade do projeto, mas somente uma 
delas será selecionada por ser considerada a 
melhor, por razões que para o próprio arquiteto 
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não são muito claras
2
. Nas etapas preliminares do 

projeto, o conhecimento do arquiteto é exigido ao 
máximo para acomodar todas as formas 
possíveis que vêm à sua mente. 

Este contraste entre o construtor primitivo 
e o arquiteto moderno é, certamente, um exagero: 
o primeiro não está totalmente preso ao costume 
e o segundo não tem uma escolha ilimitada. Que 
tipos de decisões faz o construtor primitivo? 
Quais são suas opções? Estas perguntas são 
pertinentes porque uma pessoa está mais 
consciente quando faz uma pausa e decide. 
Infelizmente não há evidência para respostas 
claras. Há poucos levantamentos etnográficos 
sobre a atividade de construção como um 
processo de decisão, de comunicação e 
aprendizagem. Ao contrário, choças e vilas são 
descritas como aparecidas simplesmente, como 
crescimentos naturais, sem o auxílio de unia 
mente pensante. Tais retratos, para dizer o 
menos, são enganosos.  

Durante a vida de qualquer pessoa 
aparecem oportunidades de escolha, e devem-se 
tomar decisões, ainda que não sejam prementes. 
Os nômades, por exemplo, precisam decidir onde 
parar para pernoitar, onde erguer suas tendas. Os 
agricultores itinerantes devem saber onde abrir a 
clareira e construir a aldeia. Estas são escolhas 
locacionais. Material e forma também exigem 
seleção. O meio ambiente natural nunca é 
estático ou uniforme. Os materiais disponíveis 
para o construtor humano variam, ainda que 
pouco, no tempo e lugar, forçando-o a pensar, 
adaptar, inovar. 

As sociedades camponesa e iletrada são 
conservadoras. Seus abrigos mostram pouca 
mudança com o passar do tempo, e no entanto –  
paradoxalmente – pode ter maior conhecimento 
sobre as formas de construção e de espaço a 
comunidade tradicional do que a moderna. Uma 
causa deste grande conhecimento é a 
participação ativa. Como as sociedades iletrada e 
camponesa não têm arquitetos, cada um constrói 
sua própria casa e ajuda a construir os lugares 
públicos. Outra causa é que o esforço, que o 
conhecimento estimula, é provavelmente repetido 
muitas vezes durante a vida do homem. Os 
abrigos primitivos combinam a persistência da 
forma com a efemeridade do material. A 
construção e a reforma são atividades quase 
constantes. Uma casa não é construída uma 
única vez para ser desfrutada para sempre. Os 
esquimós, nas caçadas de inverno, cada noite 
fazem um iglu. As tendas dos índios raramente 
duram mais de uma estação. A cada poucos 
anos, os agricultores itinerantes devem abrir uma 
clareira na floresta e construir outra aldeia. 

Uma terceira causa deste grande 
conhecimento é o fato de que em muitos povos 
primitivos e tradicionais o ato de construir é um 
assunto sério que necessita ritos cerimoniais e 
talvez sacrifício
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. Construir é um ato religioso, o 

estabelecimento de um mundo em meio de uma 
desordem primeva. A religião, por preocupar-se 
com as verdades permanentes, contribui para o 
conservantismo da forma arquitetônica. Casas e 
cidades com as mesmas formas são construídas 
uma e outra vez como se saíssem do molde de 
algum processo irrefletido de produção em 
massa; no entanto, cada uma é provavelmente 
construída com um sentido de solenidade. O 
construtor, longe de sentir que está fazendo um 
trabalho rotineiro, é obrigado pela cerimônia a 
ver-se como participante de um ato transcendente 
e primordial. A ocasião eleva o sentimento e 
aguça o conhecimento, mesmo que as etapas 
reais a serem seguidas na construção 
correspondam a um padrão mais ou menos 
estabelecido. 

Um tipo de conhecimento espacial que 
povos de economia simples não utilizam é o 
projeto sistemático e formal, a visão do resultado 
final pelo desenho de planos. Qualquer grande 
empresa requer uma organização consciente. Isto 
pode ser feito verbalmente e pelo exemplo no 
local de trabalho. Entretanto, quando a empresa 
atinge um ponto de complexidade, as instruções 
devem ser apresentadas formalmente para serem 
efetivas. O plano ou diagrama é a técnica formal 
de ensino e aprendizagem. Ao fazer os esboços, 
o arquiteto esclarece suas próprias ideias e 
eventualmente consegue um plano detalhado. 
Com os mesmos meios, ele ajuda os outros a 
compreender o que deve ser feito. O plano é 
necessário para qualquer empresa arquitetônica 
que se alonga durante um tempo e é executada 
por um grande grupo de trabalhadores mais ou 
menos especializado. Conceituar o espaço 
arquitetônico com o auxílio de planos não é, 
certamente, um recurso moderno. De acordo com 
John Harvey, desde o Egito de meados do 
segundo milênio antes de Cristo, há evidência 
contínua do uso da escala no desenho 
arquitetônico, em todas as grandes culturas do 
Oriente Próximo e Médio e na Europa Clássica e 
Medieval

4
. 

Realmente, em fins da Idade Média, 
apareceu na Europa o protótipo do arquiteto 
moderno. Ele era o mestre construtor, um homem 
de visão e temperamento que não hesitava em 
impor ao desenho a sua própria personalidade. O 
mestre construtor tinha uma certa liberdade de 
escolha; podia, por exemplo, selecionar o arco 
gótico que estava em voga em lugar do antiquado 
romanesco. O tamanho era outra área que 
permitia uma certa liberdade. Um edifício poderia 
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servir para uma finalidade tradicional, e no 
entanto permitir que o arquiteto exercitasse sua 
iniciativa, porque a construção de qualquer 
monumento revelava arrogância, isto é, uma 
ânsia de triunfar, ignorando os precedentes, ainda 
que apenas no tamanho e nos conceitos de 
decoração. Os ricos patrocinadores poderiam 
compartilhar da megalomania de seus arquitetos. 
As instruções tendiam a ser antes gerais que 
específicas. O abade Gaucelin (1005-1029 d.C.) 
decidiu construir em Fleury uma torre no lado 
oeste do mosteiro com as pedras quadradas que 
trouxera de navio de Nivernais. Sua instrução ao 
arquiteto foi simples: “Construa-a para ser um 
modelo para toda a França”

5
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O fim do período medieval conheceu uma 
inovação cultural, notadamente na arquitetura 
monumental. Ao mesmo tempo os valores 
cristãos permaneceram intatos e serviram para 
unir pessoas de diferentes posições sociais. A 
construção de uma catedral despertava o 
entusiasmo em uma grande comunidade de 
crentes. Quando Chartres estava sendo 
construída, Robert de Torigni escreveu 
exultantemente que 1.145 homens e mulheres, 
nobres e plebeus, juntos dedicaram todos seus 
recursos físicos e forças espirituais na tarefa de 
transportar em carrinhos de mão o material para a 
construção das torres
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Estes relatos sugerem que levantar um 
edifício era um ato de oração, no qual os 
sentimentos e os sentidos das pessoas estavam 
profundamente comprometidos. A estrutura 
vertical do cosmos medieval não era, portanto, 
uma doutrina abstrata e árida, que tinha de ser 
aceita pela fé, mas, sim, um mundo que podia ser 
visto e sentido como os arcos e torres erguidos 
para o céu. No século XVI, uma obra 
arquitetônica dedicada a Deus ainda podia 
inspirar fervor entre os operários e o povo, o que 
hoje nos parece incompreensível. A seguir, a 
descrição do historiador Leopold von Ranke sobre 
o ato de erguer o obelisco em frente de São 
Pedro, em 30 de abril de 1586. 

Erguer [o obelisco] foi um trabalho 
extremamente difícil. Todos os que tomaram parte 
nisso pareciam inspirados pelo sentimento de que 
estavam participando de um trabalho que seria 
famoso através dos tempos. Os operários, em 
número de novecentos, assistiram à missa, 
confessaram-se e comungaram antes de iniciar as 
obras. Após a cerimônia, entraram no espaço que 
fora escolhido para realizarem os seus serviços. 
O mestre se colocou em uma cadeira alta. O 
obelisco foi cingido com fortes arcos de ferro. 
Foram precisos trinta e cinco molinetes com 
cordas fortes para pôr em movimento a 
monstruosa maquinaria que ia erguê-lo. Ao longe 
uma trombeta deu o sinal. Na primeira tentativa, o 
obelisco foi erguido desde a sua base, e 

permaneceu assim por cento e cinqüenta anos. 
Doze anos depois foi levantado dois palmos e um 
quarto e ficou firme. O mestre pôde contemplar o 
obelisco em toda a sua majestade. Foram 
disparados os canhões do forte Santo Ângelo, 
repicaram todos os sinos da cidade e os operários 
carregaram triunfalmente o mestre ao redor do 
monumento, gritando e aclamando 
incessantemente
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Construir é uma atividade complexa. 
Torna as pessoas conscientes e as leva a prestar 
atenção em diferentes níveis: ao nível de tomar 
decisões pragmáticas; de visualizar espaços 
arquitetônicos na mente e no papel; e de 
comprometer-se inteiramente, de corpo e alma, 
na criação de uma forma material que capture um 
ideal. Uma vez alcançada, a forma arquitetônica é 
um meio ambiente para o homem. Então, como é 
que ela influencia o sentimento humano e a 
consciência? A analogia de linguagem esclarece 
a questão.  

As palavras contêm e intensificam o 
sentimento. Sem palavras, o sentimento atinge 
um máximo momentâneo e rapidamente 
desaparece. Talvez uma razão por que as 
emoções dos animais não atingem a intensidade 
e duração das emoções humanas deva-se ao fato 
de os animais não possuírem linguagem para 
conservar as emoções de modo que elas possam 
crescer ou apodrecer. O meio ambiente 
construído, como a linguagem, tem o poder de 
definir e aperfeiçoar a sensibilidade. Pode aguçar 
e ampliar a consciência. Sem a arquitetura, os 
sentimentos sobre o espaço permanecem difusos 
e fugazes. 

Consideremos o sentido de um “interior” e 
de um “exterior”, de intimidade e exposição, de 
vida privada e de espaço público. Em toda parte, 
as pessoas reconhecem estas diferenças, mas 
podem ter uma vaga consciência delas. A forma 
construída tem o poder de aumentar essa 
consciência e tornar mais nítida a diferença 
existente na temperatura emocional entre 
“interior” e “exterior”. Nas eras neolíticas, o abrigo 
básico era uma cabana semi-subterrânea, um 
refúgio semelhante ao útero que contrastava 
nitidamente com o espaço lá fora. Mais tarde, a 
cabana foi construída acima do solo, 
abandonando o modelo usado no chão, mas 
conservando e até acentuando o contraste entre 
interior e exterior através da retilinearidade 
agressiva de suas paredes. Ainda em uma etapa 
posterior, que corresponde ao começo da vida 
urbana, aparece o pátio domiciliar retangular. 
Devemos ressaltar que essas etapas na evolução 
da casa foram observadas em todas as áreas em 
que a cultura neolítica se transformou em vida 
urbana

8
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A casa com pátio interno, certamente, 
ainda existe – não se tornou obsoleta. Seu 
aspecto básico é que os quartos se abrem para a 
privacidade do espaço interior, e acham-se 
voltados para o mundo exterior seus muros lisos. 
Dentro e fora são claramente definidos; as 
pessoas podem ter certeza de onde estão. No 
interior do recinto, não perturbado pelas 
distrações do exterior, as relações e sentimentos 
humanos podem alcançar um alto nível de calor 
que pode até se tomar desconfortável.  

A noção de interior e exterior é conhecida 
de todos, mas imaginemos quão tremendamente 
reais podem ser quando um convidado – após 
uma recepção social – deixa o pátio iluminado 
pelas lanternas e sai pelo portão da lua

3
, em 

direção à ruela escura e varrida pelo vento. 
Experiências deste tipo eram comuns na 
sociedade tradicional chinesa, porém elas são 
bem conhecidas de todas as pessoas que usam 
meios arquitetônicos para demarcar e intensificar 
as formas de vida social [Fig. 1]. Mesmo nos 
Estados Unidos de hoje, com seu ideal de 
amplidão, simbolizado pelas grandes janelas e 
paredes de vidro, criou os shopping centers 
suburbanos fechados. Como se sentirá o 
comprador em um lugar como este? À medida 
que se aproxima do shopping center, ao cruzar 
com seu carro a imensa área aberta do 
estacionamento, ele só pode ver as sólidas 
paredes, que, exceto por um grande letreiro 
comercial, não faz nenhuma tentativa de atrair as 
pessoas. A imagem é desoladora. Estaciona seu 
carro, transpõe a entrada do shopping e, ao 
entrar, penetra em um mundo encantado de luz e 
cor, plantas ornamentais, fontes borbulhantes, 
música em surdina e compradores passeando

9
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 As dimensões espaciais – como vertical e 
horizontal, massa e volume – são experiências 
que o corpo conhece intimamente; são sentidas, 
também, cada vez que se finca uma estaca no 
chão, se constrói uma choça, se prepara a eira 
para debulhar os grãos, ou se observa a 
formação de um montão de terra quando se cava 
um poço profundo. Porém o significado destas 
dimensões espaciais cresce imensuravelmente 
em poder e clareza quando elas podem ser vistas 
em uma arquitetura monumental e quando as 
pessoas vivem em sua sombra. O Antigo Egito e 
a Mesopotâmia engrandeceram a consciência do 
espaço da humanidade, aumentaram o 
conhecimento das pessoas em relação a vertical 
e horizontal, a massa e a volume, ao construírem 
suas pirâmides, zigurates e templos, exemplares 
de grande altura

10
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chinesa para permitir a passagem através de um muro (N. R.).  

Herdamos este conhecimento. Os 
arquitetos modernos planejam com estas 
dimensões em mente. O leigo, sensibilizado pelo 
jogo dramático de força e repouso, aprende a 
apreciá-lo onde quer que apareça, na natureza 
como nos objetos feitos pelo homem sem 
nenhuma pretensão estética. Vemos drama e 
significado no cone vulcânico que se eleva acima 
da planície e nos silos de Nebrasca. A seguir, a 
descrição de Wright Morris sobre os símbolos de 
uma cidade da pradaria. Para ele, os silos são os 
monumentos das pradarias. Ele observa: 

Há uma razão simples para os silos, como há 
para todas as coisas, mas as forças por trás da 
razão, a razão da razão, é a terra e o céu. Em 
primeiro lugar, há demasiado céu lá fora, 
demasiado horizontal, demasiadas linhas, de 
modo que o ponto de exclamação, a 
perpendicular, apareceu. Qualquer um que tenha 
nascido e crescido na pradaria sabe que a alta 
fachada do Armazém de Forragem e a torre 
branca da caixa d’água não existem por vaidade. 
É um problema de subsistência. De saber que 
você está aí. 

Um terceiro exemplo de como a 
arquitetura pode aprimorar, nas pessoas, o 
conhecimento e a conceituação da realidade, é 
através do domínio do interior iluminado. O 
espaço interior como tal é uma experiência 
corriqueira. Já observamos a antítese 
permanente e universal entre “interior” e 
“exterior”. Historicamente, o espaço interior era 
escuro e estreito. Isto não somente acontecia nas 
moradias humildes como também nos edifícios 
monumentais. Os templos egípcios e gregos 
dominavam o espaço externo com suas 
proporções elegantes e imponentes; seus 
interiores, entretanto, eram escuros, 
atravancados e mal acabados.  

A história da arquitetura europeia mostra 
muitas mudanças de estilo mas, segundo o 
historiador de arte [Sigfreed] Gideon, entre os 
grandes construtores o desenvolvimento de um 
interior iluminado e espaçoso foi um ideal comum, 
desde o período romano até o barroco. O panteão 
de Adriano foi um dos primeiros a atingir este 
ideal. Seu interior alcançou uma simplicidade 
sublime. O panteão consistia essencialmente em 
um tímpano cilíndrico encimado por um enorme 
domo hemisférico; a luz solar, ao entrar pelo 
óculo central, iluminava o espaço completamente 
vazio do edifício [Fig. 2]. Os desenhos 
arquitetônicos e as ruínas mostram que o espaço 
interior era elaborado junto com a fenestragem da 
luz.  

A partir dos tempos romanos, a função da 
luz na definição do espaço interior continuou 
aumentando. Na catedral gótica, a luz e o espaço 
se combinaram para produzir efeitos de beleza 
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mística. Os interiores inundados de luz das 
igrejas barrocas e dos saguões foram outros 
esforços para explorar as possibilidades de um 
conceito de espaço mais importante e 
duradouro
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. 

Nos esboços do desenvolvimento 
arquitetônico como estes, traçamos o crescimento 
da capacidade humana de sentir, ver e pensar. 
Os sentimentos e as ideias confusas são 
esclarecidas na presença de imagens objetivas. 
Talvez as pessoas não apreendam 
completamente o significado de “calma” a não ser 
que tenham visto a projeção de um templo grego 
contra o céu azul, ou de “maciça energia vital” 
sem as fachadas barrocas, ou até de vastidão 
sem um enorme edifício

13
. Mas, podemos 

perguntar, será que a natureza não proporciona 
imagens ainda mais pujantes? O que dá uma 
maior sensação de calma do que um mar 
tranquilo, ou de energia exuberante do que uma 
floresta virgem, ou de vastidão do que a extensão 
sem fim das pradarias? Sim, mas é duvidoso se 
os seres humanos podem simplesmente 
apreender estas qualidades na natureza sem uma 
experiência prévia nas formas e escalas sensíveis 
criadas pelo homem.  

A natureza é demasiado difusa, seus 
estímulos demasiado poderosos e conflitantes, 
para serem diretamente acessíveis à mente e 
sensibilidade humanas. Primeiro, o homem cria o 
círculo, seja este o plano da tenda do índio ou o 
anel para a dança guerreira, e depois disso pode 
discernir círculos e processos cíclicos em 
qualquer lugar na natureza: na forma dos ninhos 
dos pássaros, no redemoinho do vento e no 
movimento das estrelas

14
. 

O meio ambiente planejado atende a um 
propósito educacional. Em algumas sociedades, o 
prédio é o primeiro texto para transmitir, uma 
tradição, para explicar uma visão da realidade. 
Para os povos pré-letrados, a casa pode não ser 
apenas um abrigo, mas também um lugar para os 
ritos e o centro da atividade econômica. Tal casa 
pode comunicar ideias ainda mais efetivamente 
do que pode o rito. Seus símbolos formam um 
sistema e são nitidamente reais para os membros 
da família à medida que passam pelas diferentes 
etapas da vida [Fig. 3]

15
.
 
Em uma escala maior, o 

próprio povoado pode ser um símbolo importante. 
Vejamos as vilas na ilha de Nias, na Indonésia.  

Uma vila no sul de Nias é um diagrama 
da ordem cósmica e social. Sua localização típica 
é no topo de uma colina. A palavra para vila 
também significa “céu” ou “mundo”. O chefe da 
tribo era chamado “aquele que fica rio acima”. 
Sua casa ampla, localizada na parte superior da 
rua principal, domina o povoado. A parte superior 
da rua representa fonte de rio, leste ou sul, o sol, 

criaturas aéreas, chefia e vida. A parte inferior 
representa rio abaixo, oeste ou norte, animais 
aquáticos, povo e morte. O status de uma pessoa 
é claramente indicado pelo tamanho e localização 
de sua casa. Os escravos vivem ou no campo, 
além da vila cósmica, ou embaixo das casas da 
vila e compartilham o espaço com os porcos. Este 
tipo de mundo lembra constantemente ao homem 
onde ele se situa, tanto na sociedade como no 
esquema cósmico das coisas

16
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Nas comunidades pré-letradas e 
tradicionais, as formas de vida social, econômica 
e religiosa estão bem integradas. É bem provável 
que o espaço e a localização que têm uma alta 
posição social tenham também uma significação 
religiosa. 

Uma atividade econômica pode ser 
considerada profana, mas “profano”, por si só, é 
um conceito religioso. A vida moderna, ao 
contrário, tende a ser compartimentada. O espaço 
em nosso mundo contemporâneo pode ser 
planejado e ordenado para chamar a atenção 
para a hierarquia social, mas a ordem não tem 
significado religioso e pode nem mesmo ter uma 
correspondência direta com a riqueza. Um efeito 
é a diluição do significado de espaço. Na 
sociedade moderna, a organização espacial não 
é capaz, nem nunca foi destinada a exemplificar 
uma visão total do mundo. 

Todos os modelos de povoamento 
revelam pelo menos ordem social e conforto 
funcional. Outros tipos de ordem podem ou não 
estar superpostos. O significado restrito de 
espaço é característico da sociedade tecnológica 
ocidental, mas não se limita a ela. Também está 
presente nos povos de economia e estrutura 
social as mais simples. Um exemplo são os 
pigmeus da floresta do Congo. O espaço por eles 
criado é o acampamento, uma clareira na floresta 
com choças cônicas arranjadas em forma de 
leque. Constroem suas choças umas em frente às 
outras. Um homem fala como indivíduo quando 
conversa de sua porta, mas fala pelo grupo 
quando está no meio do acampamento

17
.
 

O 
centro é público, a periferia é para a interação 
entre amigos e parentes. O espaço construído 
expressa, portanto, a ordem social informal dos 
pigmeus. Entretanto, não é o seu espaço 
religioso. Os sentimentos religiosos são 
identificados com a floresta que os rodeia. Os 
espaços social e religioso são então separados 
[Fig. 4].  

Os pigmeus estão talvez conscientes de 
que o que fazem e constroem é insignificante se 
comparado com a floresta circundante e base da 
vida: as coisas feitas pelo homem não podem, 
como tal, sustentar o peso do significado 
religioso. O que distingue a sociedade tecnológica 
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ocidental é que seu ambiente construído, 
penetrante e dominante, tem somente um mínimo 
de significado cósmico e transcendental. 

O espaço arquitetônico revela e instrui. 
De que maneira ele instrui? Na Idade Média, a 
grande catedral instrui em vários níveis. Há o 
apelo direto aos sentidos, ao sentimento e ao 
subconsciente. A centralidade da construção e a 
presença dominante são imediatamente 
registradas. Eis o volume — o peso da pedra e da 
autoridade — e, no entanto, as torres se elevam. 
Estas interpretações não são autoconscientes e 
retrospectivas; são respostas do corpo. 

No interior da catedral há explícito um 
nível de ensino

18
.
 
As gravuras nos vitrais das 

janelas são textos que explicam os ensinamentos 
da Bíblia para os fiéis analfabetos. Há inúmeros 
sinais indicando a doutrina cristã, a prática e o 
mistério: a água benta, a luz bruxuleante das 
velas, as imagens dos santos, o confessionário, o 
púlpito, o altar e a cruz, podem ser citados como 
exemplos. A alguns símbolos os fiéis respondem 
com um ato mais ou menos automático, como 
ajoelhar-se. Outros símbolos evocam ideias 
específicas. A cruz sugere sofrimento, expiação e 
salvação. Finalmente, a catedral como um todo e 
em seus detalhes é um símbolo do paraíso. O 
símbolo, para a mente medieval, é mais do que 
um código para os sentimentos e ideias que 
podem ser facilmente traduzidos em palavras.  

O símbolo é direto e não requer mediação 
linguística. Um objeto se toma um símbolo 
quando sua própria natureza é tão clara e tão 
profundamente manifestada que, embora seja 
inteiramente ele mesmo, transmite conhecimento 
de algo maior que está além. Imaginemos um 
homem da Idade Média que vai à catedral para 
rezar e meditar. Ele é reverente e sabe alguma 
coisa; ele sabe sobre Deus e o céu. O céu são 
aquelas torres acima dele, tem grande esplendor 
e está banhado de luz diurna. Entretanto, são 
apenas palavras. Em um ambiente comum, 
quando ele tenta visualizar o paraíso através do 
poder de sua própria imaginação, seu êxito 
provavelmente será modesto. Porém na catedral 
sua imaginação não necessita de auxílio para 
elevar-se. A beleza do espaço e a luz que ele 
pode perceber permitem-lhe apreender 
passivamente outra glória muito maior

19
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Voltemos agora para a Terra e para o 
mundo moderno. Como o espaço arquitetônico 
moderno afeta o conhecimento? Não mudaram, 
nos aspectos importantes, as principais maneiras 
que influenciam os homens e a sociedade. O 
espaço arquitetônico continua a articular a ordem 
social, embora talvez com menos estardalhaço e 
rigidez do que no passado. O ambiente moderno 
construído ainda mantém uma função educativa: 

seus sinais e cartazes informam e dissuadem. A 
arquitetura continua a exercer um impacto direto 
sobre os sentidos e os sentimentos. O corpo 
responde, como sempre tem feito, aos aspectos 
básicos do plano como interior e exterior, 
verticalidade e horizontalidade, massa, volume, 
espaciosidade interior e luz. Os arquitetos, com o 
auxílio da tecnologia, têm aumentado a gama da 
consciência espacial humana, criando novas 
formas ou refazendo as velhas em uma escala 
até agora não experimentada. 

Estas são as perduráveis. Quais são 
algumas das mudanças? A participação ativa é 
muito escassa. No mundo moderno, as pessoas 
não constroem suas próprias casas, como o 
fazem nas sociedades pré-letradas e de 
camponeses, nem sequer participam de maneira 
simbólica na construção de monumentos 
públicos. Os ritos e as cerimônias próprias da 
atividade construtora, que se pensava ser a 
criação de um mundo, têm diminuído 
sensivelmente, de modo que na construção de 
um grande edifício público somente permanecem 
os gestos pouco significativos de assentar a 
pedra fundamental e de telhar.  

A casa não é mais um texto que agrupa 
as regras de comportamento e até uma total visão 
do mundo que pode ser transmitida através das 
gerações. Em lugar de um cosmos, a sociedade 
moderna tem crenças divididas e ideologias 
conflitantes. A sociedade moderna é cada vez 
mais letrada, o que significa que depende cada 
vez menos dos objetos materiais e do meio 
ambiente físico para corporificar o valor e o 
sentido de uma cultura: os símbolos verbais têm 
progressivamente  deslocado os símbolos 
materiais, e os livros instruem mais do que os 
prédios. 

Os próprios símbolos têm perdido muito 
de seu poder de reverberar na mente e no 
sentimento, pois este poder depende da 
existência de um mundo coerente. Sem este 
mundo, os símbolos tendem a se tornar 
indistinguíveis dos sinais. Postos de gasolina, 
motéis

4
 e lanchonetes ao longo das estradas têm 

seus sinais especiais que pretendem sugerir que 
estes não são apenas convenientes, mas bons 
lugares para os motoristas descansarem. Os 
hotéis da cadeia Holiday Inn prometem quarto, 
comida e serviço de boa qualidade. Que mais 
dizem eles? Certamente podemos pensar em 
outros valores, mas uma característica do 
símbolo vivo é que ele não requer explicação. 
Vejamos o moderno arranha-céu.  

                                                           
4
 Nos Estados Unidos, a palavra motel conserva seu 

significado etimológico, isto é, um hotel respeitável, localizado 
à beira das estradas, destinado às famílias e pessoas que 
viajam de carro (N. T.). 
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As pessoas que o conhecem, 
possivelmente têm uma ampla gama de opiniões 
a respeito do seu valor e significado. Para alguns 
é agressivo, arrogante e monolítico; para outros, 
ao contrário, é ousado, elegante e flexível, Estas 
opiniões divergentes – até, mesmo opostas – 
existem apesar do fato de que o arranha-céu é 
produto de uma época a que todos pertencemos. 
É notável a falta de consensus gentium em 
relação aos artefatos da cultura moderna.  

Voltemos novamente à catedral gótica. 
Tal como acontece com o arranha-céu moderno, 
é capaz de provocar opiniões divergentes. Tem 
sido denominada “uma expressão de bárbaros 
ignorantes e fradescos”, “a melhor obra de uma 
nobre fé religiosa”, “a imagem arquitetônica de 
florestas virgens”, e “a concretização lúcida de 

matemáticas construtivas”. Mas os exemplos aqui 
citados são visões literárias de críticos que 
viveram em épocas posteriores. Para aqueles que 
construíram a catedral e para os fiéis que nela 
rezavam, o edifício, provavelmente, não precisava 
de maiores explicações literárias. Nessa época de 
símbolos concretos, as pessoas podiam aceitá-la 
como o átrio do paraíso, um artefato belo em si 
mesmo e, no entanto, revelador de um reino 
muito mais nobre. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1 – Espaço interior 
e a casa com pátio interno. 
Eis aqui um tipo de meio 
ambiente doméstico que 
transcende tempo e cultura. 
A casa com pátio interno 
ilustra o contraste entre 
“dentro” e “fora”.  
 
A fonte para a ilustração B: 
WINTER, Marcus C. 
Residential patterns at 
Monte Alban, Oaxaca, 
Mexico. In: SCIENCE, v. 
186, 1974, p. 985, fig. 5. 
Reimpresso com permissão 
de Marcus C. Winter e da 
American Association for 
the Advancement of 
Science.  
 
A ilustração D foi adaptada 
de BOYD, Andrew. Chinese 
architecture and town 
planning. Chicago IL: 
University of Chicago Press, 
1962, p. 80, fig. 29. 
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FIGURA 2 – O domo: experiência e símbolo. O 
simbolismo do modesto yurt mongol assemelha-se a 
uma das obras-primas da arquitetura mundial – o 
panteão de Adriano: o domo é a abóbada celeste, e 
a abertura central é o “olho do céu”. Porém, quão 
diferente é a experiência: entrar no yurt enegrecido 
pela fumaça dificilmente evoca a mesma sensação 
que se tem ao entrar no interior abobadado do 
panteão.  
 
Adaptado de GIEDION, Sigfried. Architecture and 
the Phenomena of Transition. Cambridge MA: 
Harvard University Press, 1971, p. 148, fig. 116. 
 
 
FIGURA 3 – A ordem cósmica e social na casa dos 
Atoni no Timor indonésio. "A ordem na construção 
expressa simbolicamente as ideias, e a casa as 
descreve nitidamente para cada indivíduo desde o 
nascimento até a morte. Além disso, a ordem se 
refere não somente às diferentes ideias ou símbolos, 
mas a um sistema; e o sistema expressa tanto os 
princípios de classificação e o valor da classificação 
em si mesma, como a definição de unidade e 
diferença” (C. Cunningham).  
 
CUNNINGHAM, Clark E. Order in the Atoni House. 
In: needham, Rodney (Org.). Right and left: Essays 
in dual symbolic classification. Chicago IL: The 
University of Chicago Press, 1973, p. 219, fig. 7. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4 – Acampamento pigmeu na floresta úmida de Ituri 
(Congo), mostrando o espaço pessoal, social e sagrado.  
 
Adaptado de TURNBULL, Colin M. The lesson of the pygmies. 
In: SCIENTIFIC AMERICAN, v. 208, 1963, p. 8. 


