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. Dentre as varias simbologias, alegorias, e simples
associa~s a que se tern prestado a arquitetura, hAa analogia de
ela se cornparar, em indice de miniatura, ao desempenho
existenciador e prOprioda consciencia individual. Com ~feito, 0

atributo de ser continente, peculiar Ii arquitetura, inscreve-se, no
decorrer de uma reflexao filos6fica, no papel de sinopse da
consciencia enquanto no mister de fixar e manter no tempo os
dados da pura cogni~ao. A qualidade de continente absoluto,
Unico, se permite cotejar com 0 es~ interno do edificio. Este
disp5e, em grau de abreviatura, do poder de conservar em si os
dados cenicos nele programados. Em ambos os casos - a
consciencia individual e a arquitetura - se patenteia implicita a
presen~ de urn vi«>em sua disponibilidade de ser e de estar
preenchido. Na pnitica de conter as Indic~s de como se
localizam os comparecentes do vao, ao espa~ intimo da
arqUiteturaencerra-se urn predicado que reside, em superioridade
ontica, na consciencia de cada pessoa: 0 predicado de firmar 0

processo da convers!o das diversidades no uno, por obra da
abrangedora consciencia. A arquitetilra que tern, no es~

. interior, 0 seu uno, capacita-se a explicitar tambem a sua autoria
existenciadora.



Na medita~ao acerca da criadora continencia, avulta
o corohirio de que a essencia da arquitetura se encontra no
interno do teto e das paredes, e nao no envoltorio exterior, esse
mesmo que toma possivel 0 espa~o interno. Assim sendo, 0

deambulador da rua nao adquire 0 cerne da edifica~o e sim 0

involucro que pertence a arte da escultura, retificando-se,
portanto, a usual classifica~ao das artes. Por conseguinte, tem-se
que a arquitetura, diferentemente das outras artes empiricas -
cada qual com a sua materia exclusiva - se constitui de duas
materias: a plastica ou escultura que em si ja e urn genero
autonomo, e 0 resultado da jun~ao dos tapurnes, ou seja, 0 vazio a
ser utilizadopelos vuhos que neles transitam ou estacionam.
Verifica-se, pois, que a autonornia da arte arquitetonica se
fundamenta no recOndito naturalmente formado. Trata-se d~ urna
arte autonoma porem dependente, num paradoxo que nao
diminui, antes acrescenta, as promo~oes de discernivel e fecunda
linguagem. Em virtude dela, cabe conferir a escultura 0 titulo de
a mais numerosa das artes, considerando-se 0 imenso cabedal dos
predios, das habita~es.

Nos compendios alusivos a arte nao se inclui como
fenomeno escultural 0 maci~o, 0 volume que envolve 0 espa~o
interior, 0 abrigo propriamente dito. Em verdade, os requisitos
que se exigem para a obten~ao de uma escultura "desinteressada",
53.0 identicos aos que concernem as paredes e teto. De acordo
com a concewao do genero artistico a partir da materia, nao ha
como distinguir 0 continente arqiritetural das obras
tradicionalmente chamadas de escultura. Por for~a dessa
identidade, evidencia-se uma densa e fragmentada perspectiva: a
idea~ao de que toda cidade representa, na visualidade dos
edificios, um extenso album de espacialidades escondidas, de
segredos que podem ser compreendidos por obviedades e ila~oes.

Nurna apologia da escultura, haveria que citar, a mais
de seus valores e meritos intrinsecos, 0 de the caber a guarda e a
perseveran~a do vazio interno, do precioso conteudo. A
escultura~ao assegura a essencia arquitetural. Positiva-se a

necessidade de outro genero artistico - a escultura - quanto a
confec~ao e a permanencia do espayo interno e utilizaveL De
interesse para a filosofia da arte, resulta ser a modalidade que 0

arquiteto aplica na elaborayao da alian~a entre 0 es~ interior e
os respectivos tapumes..As vezes se tomam delicadas as rela~s
com a volumetria: os designios esteticos, 0 senso de
construtividade aparencial, 0 equilibrio, as propor~oes
harmonicas, tudo, enfim, que se apresentara a otica do
deambulador da rua, tern sua origem na estada do vao entre as
paredes.

Perfaz-se a prioridade te6rica do espa~o interno e a
prioridade pratica da escultura~ao. No exercfcio de sua arte, 0

arquiteto nao subestima a atra~o que a plastica e 0 cromatismo
exercem;em certos casos, ate parecendo que 0 vao desejado e
meditado nao foi mais que 0 pretexto para 0 advento de uma bela
fachada. Sucede que os cuidados da exterioriza~ao se revelam os
mesmos que animam os artistas da estatuaria, dessa maneira
unificando-se em igual oficio 0 arquiteto e 0 cinzelador.
Entretanto, a esculturalidade do premo e apenas 0 involucro de
algo que, este sim, ostente a materia legitimamente exclusiva da
arquitetura, a que the imprime 0 carater de genero artistico,
dispondo de seu codigo de ser, das singularidades de sua natureza
a urn tempo receptora e indicadora.

Pelo fato mesmo de sua lirnitayao, a arquitetura,
sendo uma ambiencia estilizada ao mOdulo das carencias
humanas, se perfila como a ~utiladora da superficie territorial.
Sob este prisma, tao repleto de significa~o, verifica-se que a
continuidade do escampo tem interrompida a sua extensibilidade,
a fim de que, por intermedio de esculturas vazias, se levantem a
casa isolada, 0 grupo, a cidade inteira; por~oes que, de algum
modo, transgridem a lei da amplidao, com 0 surgimento de
fecundaperspectiva: a da simultaneidade de vazios que ordenam
e disciplinam 0 conviver humano.

Ao estabelecer 0 espa~o interior, 0 arquiteto assume a
fun~o de engenhador de fronteiras, consoante aquele propOsito
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de fragmentar o extenso da territorialidade, assim criando estojos.
e fa.z:endode cada qual urn palco aberto a inumeras exibi~oes. 0
arqwteto. reservando para a obra urna faixa do escampo, converte
os fatores nascidos lit fora em valores de sua criatividade. Com 0

pensamento e a intui~ao dirigidos as dadivas da natureza, ele
submete aos seus designios a luz, a sombra, a temperatura, 0

vento, 0 rumor, 0 odor, 0 silencio, em cuja acom~o ela
pratica uma atividade a que nao se alheia a emo~ao estesica. Ao
fracio~ar 0 espa~o geral. oarquiteto substitui a paisagem feita
pm:a dlspersoes de desempenhopor uma perspectiva repleta de
~dades, cada qual ditando 0 cumprimento de seu proprio
mIster. Com os elementos da natureza e tambem do artificio 0
arquiteto se detem em face das fronteiras que ele mesmo
determina; e da espaciahdade geral ele constitui espacialidades
especificas, ~a~ando uma teia de vazios, e que e valida para
adequados e madequados preenchimentos. 0 arquiteto exercita 0

~~l. de ilustrador de clara idea~ao: a expensas da espacialidade
dlVl~lda, ele alcan~a, com a unidade menor, a de sua autoria. a
~omgen~ a. ~ropria espacialidade, desta vez convocando para
J~to do mdivlduo, em dosagem correta e arquiteturando-as, as
COisasa ele indispensaveis.

Tomar-se conhecido de alguem e 0 mesmo que vir a
figurar no uno desse alguem, de sorte que 0 conviver hurnano
consiste em participar da unid3.deexistente em outrem. 0 vao e 0

seio da receptividade, em analogia com 0 seio da cogni~ao. Em
~ugar de estender-se unicamente aos valores da plastica, 0

mter~s.s~ filosofico recai sobre ela somente enquanto
~s~IbI~ltadora do espa~o intemo. assim posto em privilegiada
hIDltayao. 0 pensamento especulador, no tocante ao vazio da
conc.ha. leva a ideayao de fecundo e envolvente solipsismo.
expbca-se, em conseqiiencia, a impom1nciaque assume na ordem
fisionomica a presenya da arquitetura em sua disponibilidade
receptora, na plenitude de sua espacialidade una, na franquia com
que seus condutos se habilitam aOprogramado acesso tudo em
disciplinada obediencia ao autor do edificio. Cada pe~soa pode

dizer que a respectiva cogni~ao e urn espayo intemo que a tudo e
a todos acolhe.

.. Tanto na arquitetura como na cogniyao, em ambas as
r~~ep~lVldades,se alberga~ os acontecimentos, ora em processo
hturgtc~. ora em t~atrabdade real. Conforme a dissertayao
expendi~ no ensalO 0 Espaco ~ Arguitetura (Editora
Perspectlva - Sao Paulo - 1977) denomma-se litUrgicaa sucessao
dos mesmos gestos e atitudes por exigencia da interioridade
arquitetural; e denomina-se teatralidade real 0 evento que. pela
modalidade de feiyao, contraria 0 designio a que se destina 0 vao
aberto. Assim como no ambiente da igreja, diante do altar. pode
ocorrer a infringencia de urn delito, no seio da cogni~ao
individual, toda ela se oferece, nao so ao que lhe aprazcomo
tamoom ao que Ihe desapraz.

Em permissao obvia, 0 espayo intemo, a despeito da
normalidade a seus ditames, consente que em seu amago venham
a caber dispares acontecimentos, adversas significa~Oes, a
semelhanya do palco teatral que. permanecendo 0 mesmo. no
entanto localiza diferentes peyas. Esta e a teatralidade real que,
diversamente da litur-gia,expressa 0 ponto de desencontro entre 0

querer do arquiteto e acidente que violou a naturalidade da obra.
Resulta da experiencia estetica, que se alcan~a com a

reflexao acerca do vazio, que, verificando-se essa contingencia da
contrariedade, a·cenariza~ao passa a viger com pureza expositiva.
isto e, se excluem da considera~ao artistica os valores da
nominalidade - as significayOesem sua interpretada realidade -
para efeito de apenas exibir-se 0 painel visual e repetitivo que 0

arquiteto determinou. Recobrindo a motivayao da presenY8, a
qualidade nominal da ayRo. revela-seum linguajar meramente
6tico. Trata-se da leitura que 0 arquiteto obrigou, ao fixar para os
comparecentes as maneiras de parar e de transitar no interior do
recinto. Nos casos de duplicidade de traduyao sobre 0 mesmo
sucesso. toma-se valida. no mundo da ordem fisionomica, a
afirmativa de que se inscreve como legitima a versao que,
embora eventual e surpreendente, satisfaz com absoluta clareza



ao atendimento arquitetonico. Merece cita~ilo 0 episOdio de urn
CurtO filme de Charles Chaplin: nele 0 garyilo do bar, em
incontrohivel como~ao, e visto de costas, como se nilo detivesse
os solu~os; mas, em estetica veracidade, as gesticula~oes
correspondiam a prepara¢o de urn coquetel.

Representa curiosidade particular e, por ser afetiva,
induz a contempl~ilo estesica, 0 ato de solitariamentepercorrer-
se a intimidade de urn edificio, com a mente aposta as indica~es
parietais, em busca de urn delineado sentido. Quanto mais antigo
o espa~o interior mais se alenta 0 atrativo dessas indica~oes,
mesmo porque em todos os casos, a arquitetura dispOedo valioso
mister de moderar 0 imperio do tempo. 0 Vilo deserto de
espectadores, ao ser devassado em experiencia estetica, informa
conter em si os visitadores e habitadores que nele nilofiguram em
indice de presen~a real. Ha uma explicitude intrinseca, urna
obviedade aliciante que capta para a composi~ilo liturgica 0

individuo humano que testemunha 0 que esta diante de si, e
simultaneamente confirma que a sua presen~a e tambem
arquitetural. . .

o vilo e uma clausura amonivel, pois que se
harmonizam 0 recheio e a concha Se para a reflexilo filos6fica se
computam principalmente os coadjuvantes do vazio, tais como a
~uminosidade, a sombra, 0 silencio, a temperatura, singular
mteresse desperta a presen~a do contemplador dentro do recinto.
Momentos antes de ele penetrar, 0 espa~o interno, ermo de
quaisquer comparecentes, era uma aureola que a realidade
concertava para si mesma. Desde que transp{je a porta, 0

individuo humano se investe em dupla posi~ilo:a de observador e
a de componente do conjunto arquitetural. Entilo, e licito dizer
que na experiencia estetica da arquitetura - a dirigida ao vilo
interne - diferente da que sucede com as outras artes empiricas,
nilo existe, durante a integra~ilodo who ao ambiente, a fronteira
estetica a separar do contemplador a coisa contemplada. A
simbologia que se gera da reflexilo filos6fica acerca da ausencia
de testemunho para 0 interior da cava, reside na circunstancia de

urn dia, vigorar, irrestritamente, a lei da intestem~lida.de.
Algo mais que 0 ensaio do grupo cem~, perante Cadelf~ vaztaS,
sem ninguem, na hora, para adverttr sobre a vahdade do
treinamento.

Toda a espacialidade intema se alteia a considera~o
filos6ficanilo seodo a categoria dabeleza 0 titulo indispensavel
para urn~ apologia da arquitetura. A beleza raciona1izada se
origina da sensibilidade grega, preferencialmente voltada para a
escultura, vale dizer, para a arquitetura vista por fora. A beleza
arquitetonica tem sido, nos infuneros compendios, a medida para
valida~ilodesta arte. Competindo exclusivamente a visllo 0 j~o
estetico em rela~ilo a arquitetura, esquece-se da matena
primordial: ninguem, nenhuma coisa ingressa no recinto do vilo
sem se fazer arquitetiIral. Nenhum lugar arquitetonico se
desobriga dessa disponibilidade. Por mais modesto que seja, 0

espa~ interior seinveste no desempe~o de promo~er
simbologias e miniaturas ontol6gicas. 0 predicamento de estoJo,
que resguarda 0 objeto ainda que esteja ausente., a priv~~idade
inerente ao vilo, orienta a reflexao filos6fica a admltlT, na
elabora~ilo de urn predio, 0 ensejo de, com os recursos da
escu1tura~ao, impor-se ao mesmo uma aparencia que deve
traduzir-se como abeleza 56 adequada ao pr6prio mister de ser 0

continente de prodigiosos recheios.
Pertence ao vazio da arquitetura a sublima~ao

estesica, a faculdade de transformar em dados artisticos os
elementos de imediata e direta realidade. 0 principio de
artificialidade que, de resto preside toda representa~ilo estetica,
se despe de seu rigor, ou mesmo se exclui, quando 5e.c?~~ 0
pleno da cria~ilo espacial. Significando, sempre, 0 pnvdegto de
mostrar a simbologia de que se reveste, a arquitetura proclama,
em seu vazio, que e tuna permanente atualidade, que ela nilo se
demite de fecunda e espontAneaartisticidade, a maneira da ordem
fisionomica, na qual os paineis do cotidiano nilo silo mais que
represen~oes dirigidas ao existenciador dessas mesmas
representa~Oes.



Na arquitetura, com 0 seio franqueado a muitas
revela~oes, uma se sobressai em artisticidade: a de propiciar ao
desfile do tempo as oportunidades em que ele consente minorar
ou interromper a marcha dos perdimentos, que sao a forma de ser
do Ser. Em face do vazio arquitetural, ha que meditar sobre a
conjuntura de ele expor, enquanto em integridade persistir a
escultura~ao, 0 instante de seu inicio, 0 ato de sua inau~ao.
Desse modo, todos os sucessos que passaram e os que esmo a
passar, configuram a liturgia da repeti~o do episOdio primeiro
em que 0 vazio se ofereceu ao publico. Os visitantes ou
habitadores de hoje como que se negam ao fluir do tempo, a regra
do infalivel desgaste, ao estatuto da desapari~ao a que todos se
fatalizam; eles tern, no espa~o intemo, a positiva~ao de que 0

outrora ainda se apresenta, na clara cenaridade do agora. Na
perspectiva ontica - a da ordem fisionomica - na qual a
consciencia em atualidade nao e mais que 0 passado na mais
recente elabora~o, 0 vazio da arquitetura vem conceder a arte 0

condao de possuir algo eleatico: urn sinal de estabilidade no Ser,
que e todo urn cortejo de funeralidades, enquanto nao se extingue
o detentor da cogni~ao,no absoluto de seu perecimento.


