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DESDE a mais tenra idade a criança se deparará com situações de imensa curiosidade no
relacionamento do seu próprio corpo com o mundo que a cerca. A experiência visual, a
informação auditiva e táctil e a consciência do próprio corpo possibilitar-lhes-ão um gradativo
conhecimento do espaço e a experimentação pessoal de todos os seus componentes. Pequenos
movimentos dar-lhes-ão a necessária confiança e coordenação para ações mais largas. Aos
poucos, noções relacionais e comparativas de tamanho (pequeno x grande), distância (perto
x longe) e peso (leve x pesado) representarão uma definitiva conexão com o mundo exterior.
Este aprendizado tornará mais claro seu  grau de acessibilidade a um novo mundo que se
descortina. Os planos nos quais poderá se movimentar serão fundamentais para intuir a
formação de abstrações, como “frente x atrás”, “alto x baixo”, “esquerdo x direito”, que
passarão a determinar sua compreensão do espaço e o seu sentido de posição.

O espaço definido por esses três eixos, se limitados por planos perpendiculares, forma uma
“caixa” retangular onde o indivíduo toma consciência de sua posição:

Eixo frente x trás: é o eixo da nossa marcha e é reforçado por nossa visão frontal. Pode ser
associado a “passado” e “futuro”, “conhecido”e “desconhecido”.

Eixo alto x baixo: a gravidade nos dá consciência de um eixo vertical, de um alto e um
baixo, de uma direção paralela à principal direção do nosso corpo e oposta a linha do
horizonte.

Eixo esquerdo x direito: é paralelo à linha do horizonte e é importante em função da
simetria e do equilíbrio (o eixo estabilizador).

Esta “caixa” reflete a estrutura física e mental do ser humano e constitui uma espécie de
arquétipo. A partir dessas referências se formam alguns padrões de demarcação territorial,
que tendem a definir comportamentos e limites necessários ao pleno convívio social, porque
procuramos medir e organizar o mundo a partir da compreensão de nosso próprio corpo.

Os três eixos referenciais
para a consciência da
posição no espaço.
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Ao traçar-se um paralelo entre o processo de desenvolvimento humano individual e a
evolução dos grupos humanos no universo social, nos deparamos com uma situação
pontuada de aspectos convergentes, particularmente no âmbito da arquitetura. As
concepções e formas de ocupação do espaço, sejam elas puramente intuitivas ou
sofisticadamente racionais, obedecem a uma certa lógica evolutiva.

Os homens dificilmente serão capazes de sobreviver num ambiente natural, pois não
possuem orgãos ou instintos adaptados ao meio circundante. Premidos pela necessidade
de proteção e abrigo em um ambiente natural adverso esses seres foram capazes de
superar suas limitações. A fixação à terra de grupos humanos que tinham um
comportamento nômade e extrativista, trouxe a necessidade de organização produtiva
da agricultura e criação de animais.

O processo civilizatório é um processo contínuo de transformação que conduz a
construção de uma espécie de “segunda natureza”. Em tese, tudo que o homem cria é
para adaptar o mundo às suas necessidades e à sua própria “imagem”. O tamanho de
tudo o que fabrica está intimamente ligado ao tamanho de de seu próprio corpo. Assim,
adotou durante muito tempo medidas de partes de seu próprio corpo como unidade de
medida.

A noção de territorialidade e demarcação espacial e  a conseqüente fixação sedentária
ensejaram também a sofisticação das construções. Aos poucos, o empirismo na geração
e organização dos espaços ocupados pelo homem foi dando lugar ao domínio do processo
construtivo e à delimitação da propriedade fundiária. O perverso e irretroativo domínio
da propriedade representou a singular oportunidade de existência de uma classe
dominante, opressora e com regalias supostamente divinas. Assim, o surgimento dos
rudimentos das unidades de medidas, se por um lado, vai representar a possibilidade de
uma organização humana ampla, racional e evolutiva, por outro, enseja a oportunidade
de contabilizar sofrimento e exploração.

                                  O homem
primitivo adaptando o mundo

às suas necessidades.
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Se o conceito de tamanho vai necessariamente implicar em uma relação ou comparação
subjetiva com o nosso próprio corpo, devemos compreender o conceito de medida (ou
dimensão) como uma variável independente, não necessariamente geométrica, que se
relaciona objetiva e concretamente com alguma referência abstrata inventada pelos homens
para não só compreender, mas para melhor dominar o mundo que o cerca. A idéia de medida
ou dimensão, no seu sentido estrito, diz respeito a uma grandeza física mensurável de uma
extensão (comprimento, altura, largura, temperatura, massa, etc.) de um corpo ou objeto.

Se o espaço abrange tudo o que nos cerca, está também nos intervalos vazios entre corpos,
partes de um corpo, ou entre objetos. As primeiras unidades de medida foram concebidas a
partir de intervalos de espaço baseados no corpo humano: passadas, braços estendidos, pés,
palmos e polegares. No início era suficiente medir um espaço contando passos, por exemplo.
Mas com o tempo foi necessário estabelecer padrões definidos de medida que fossem comuns
a todos. Os padrões, em geral, obedeciam às dimensões do corpo de um rei ou imperador,
que eram depois reproduzidas em réguas a serem utilizadas por todos. Mais tarde, quando
os homens se sentiram senhores da natureza, os padrões passaram a tomar como referência
as dimensões da Terra, ou seja, passaram a se relacionar com o campo de ação dos indivíduos.

Em 1799, os revolucionários franceses estabeleceram o metro padrão. Convencionou-se
que seria igual a um décimo-milionésimo da distância do Pólo Norte ao Equador. Apesar
desta definição um tanto abstrata, o metro, dentre as muitas formas de medida inventadas
pelos revolucinários que caíram em desuso, talvez tenha se difundido como padrão universal
de medida devido ao fato de corresponder aproximadamente ao comprimento do braço
esticado e ombro, uma referência de dimensão que foi sempre muito usada para medir
tecidos.

Devido a sua ampla utilização, o metro é normatizado como unidade mundial, ou seja, é
considerado um padrão do sistema internacional de medidas. No entanto, em países de
língua inglesa não é habitualmente utilizado.

MEDIDA

Relação aproximada entre o ‘metro’
e as dimensões humanas.
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Em 1960, o metro foi definido com grande precisão por meio de uma longitude de
onda de uma linha específica de um espectro atômico: “é 1.650.763,73 longitudes de
onda em um vazio de radiação correspondente a transição entre os níveis 2p

10
 e 5d

5
 do

átomo de kripton-86”. Em 1983, na 17a Conferência de Pesos e Medidas o definiram
de um modo menos críptico: “longitude do trajeto percorrida em um vazio pela luz
durante 1/299.792.458 de segundo”.

Em textos de língua inglesa, a definição de metro é, por vezes, ridicularizada. O critério
de normatização da dimensão do metro, de fato, parece sofrer, pelo menos aos
profissionais que não lidam ou necessitam de um determinado grau de precisão
superlativa, de um formalismo exagerado. Contudo, devemos lembrar que as
características do metro são, de certa forma, similares às do cúbito. Durante milhares
de anos o cúbito egípcio, concebido em 3000 a.C., foi uma unidade de medida padrão.
Um cúbito se extendia do cotovelo até a ponta dos dedos do faraó da época,
aproximadamente 524mm, e se subdividia em 28 partes. Ou seja, deriva de partes do
corpo humano e serviu, com estas características, convenientemente, por séculos, na
medição, devido aos seus apelos de invariabilidade e imediatismo, tanto quanto os tão
propalados pé e polegada.

As primeiras unidades de medidas, em geral, se referenciavam inicialmente às ações
humanas ou às medidas reais. Mediam-se exageradas áreas e extensões que indivíduos
cobriam ou percorriam em uma dada relação de tempo, com a utilização de unidades,
como acre e légua, e extensões de objetos em função de partes dos corpos da realeza,
como, palmo, pé e polegada.

Dentre estes “invariáveis e imediatos” sistemas de referência alguns caíram em relativo
desuso, outros permaneceram até os nossos dias. Por exemplo:

Acre: Superfície de terra que se pode ceifar em um dia de trabalho. O acre inglês e
americano eqüivale a 40,47 ares.

  Cúbito egípcio: Do
cotovelo até a ponta dos

dedos do faraó.
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Are: Unidade de medida agrária equivalente a 100 m2.

Braça: Unidade de medida de comprimento equivalente a 10 palmos, ou 2,2 metros.

Cúbito: Comprimento do braço, medido da articulação do cotovelo até o final do dedo
médio da mão correspondente. Unidade de medida de comprimento equivalente a
aproximadamente 524 mm.

Légua: Originalmente, comprimento itinerário que se pode caminhar “normalmente” em 1
hora, continuamente. Unidade itinerária de percurso equivalente a 3.000 braças, ou 6.600
metros.

Palmo: Originalmente, comprimento aproximado do palmo do nobre (rei, imperador etc.)
em gestão. Unidade de medida de comprimento equivalente a 8 polegadas, ou 22 cm.

Pé: Originalmente, comprimento aproximado do pé do nobre (rei, imperador etc.) em gestão.
Unidade de medida de comprimento equivalente a 12 polegadas, ou 30,48 cm.

Polegada: Originalmente, comprimento aproximado da 2a falange do polegar do nobre
(rei, imperador etc.) em gestão. Unidade de medida de comprimento equivalente a 2,75 cm.

O mundo que temos ao alcance da mão — aproximadamente a escala de um metro — é o
mundo de quase todos os artefatos e das formas de vida mais conhecidas. Não existe nenhum
edifício que por si só ultrapasse a escala de um quilômetro e nenhuma forma arquitetônica,
desde as pirâmides, chega a ser tão grande. Limites semelhantes restringem igualmente os
seres vivos. As mais gigantescas árvores dificilmente ultrapassam os cem metros, não existem
e nem nunca existiram animais tão grandes. Os menores artefatos que podemos apreciar ou
utilizar são da ordem do décimo de milímetro. O domínio do familiar está coberto com seis
ordens de magnitude.

Palmo: Medida eqüivalente a
aproximadamente 22cm.
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A noção de medida é fundamental para a compreensão e definição do ambiente que nos
cerca. No entanto, faz-se necessário levantar alguns questionamentos quanto ao seu uso, no
sentido figurado, nas muitas disciplinas que tratam do ambiente físico. Tanto as ciências
exatas como as humanas ou sociais fazem uso das mais variadas representações para
compreender o mundo real através de construções culturais.

Na maioria das vezes — já que o argumento, advindo das ciências exatas, de que não
podemos conhecer algo a não ser que possamos dimensioná-lo, é muito forte e persuasivo
— o real é mensurável. Entretanto, continua sendo muito difícil encontrar esquemas analíticos
racionais que satisfatoriamente “meçam” aspectos perceptivos espaciais, a qualidade da
vivência humana, de um sentimento ou até mesmo de uma resposta estética. Quando
comentamos que determinada composição é “pesada” o conceito deve ser entendido no seu
sentido figurado. Quando isto ocorre, remetemo-nos a uma certa subjetividade de análise.
O quão “pesada” é uma composição é algo complexo demais para ser estabelecido: 10%?,
20%?, 30%? Para esclarecer um pouco mais vejamos, por exemplo, outra questão que
surge quando nos deparamos com uma planta baixa. Em termos puramente gráficos, em
geral, nos referimos a ela como um desenho bidimensional. Porém, a representação informa
uma série de situações que extrapolam a questão planimétrica. A riqueza do espaço
tridimensional não deve ser trivializada por uma despreocupação com as infinitas situações
de projeto e o foco perigosamente desviado para uma rígida e rotineira referência às
coordenadas X, Y e Z.

A capacidade de apreensão espacial compreende algumas limitações inerentes ao próprio
ser humano. O que significa que dentro de uma certa relação “distância-velocidade”, cuja
referência é obviamente, a escala humana, desenvolvemos comportamentos, avaliamos
situações e prevemos atitudes. Em linhas gerais, nos espaços urbanos conseguimos ter uma
certa sensação de intimidade, dentro de limites em que reconhecemos rostos e percebemos
gestos. Dificilmente os espaços urbanos excedem  o limite de reconhecimento das ações
humanas. Embora suas medidas variem de indivíduo para indivíduo, o ser humano —
sobretudo, sua altura — é compreendido como uma referência de escala.

O ser humano
compreendido como
refeência de ‘escala’.
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ESCALAO sentido do termo escala é muito variável. Para o matemático, o meteorologista, o
cartógrafo, o músico, o biólogo e outros, a palavra escala ganha diferentes significados.
Em arquitetura, a escala tem um sentido de  relação. O arquiteto se refere à “escala do
monumento” ou “este edifício não está na escala”, ou ainda “ a escala de uma casa de
cachorro é o cachorro”. No entanto, foi observado através das definições de vários autores
que a noção de escala em arquitetura é freqüentemente confundida com a noção de
proporção, sendo aquela explicada por esta e vice-versa, portanto é necessário esclarecê-
las.

Proporção, num sentido estritamente matemático, é uma relação de igualdade entre razões.
Em arquitetura, como veremos mais detalhadamente num outro capítulo, proporção é a
relação entre as medidas de um edíficio ou de uma parte dele com outras medidas do mesmo
edifício. Neste caso, a medida se efetua através do transporte do elemento de um espaço a
outro elemento do mesmo espaço, sendo o conjunto considerado como um sistema fechado.

As proporções de uma caixa de fósforos, sozinhas, não nos permitem conhecer o tamanho
de tal caixa. Para medí-la, é necessário o transporte de um elemento da caixa a um elemento
exterior a ela, cujo tamanho seja conhecido.

Escala, para os arquitetos, vai implicar numa relação entre as medidas de uma edificação
ou espaço construído com alguma referência dimensional externa àqueles objetos que
necessariamente também vão reconhecer o tamanho de uma figura humana e de suas
possibilidades de ação. Enquanto uma proporção se refere a uma relação de equivalência
puramente matemática, o conceito de escala deve ser compreendido como um recurso que
pode nos dar noções razoavelmente precisas de condições relacionais e comparativas de
tamanho (pequeno x grande) e de distância (perto x longe).

A necessidade de se fazer uso de uma escala surge quando os arquitetos passam a elaborar
o projeto de suas obras longe dos canteiros de construção. Ou seja, quando a concepção
arquitetônica precede a obra construída. Na elaboração do projeto da futura edificação o

Fachada do escritório de arquitetura James
Doman: Medição dos objetos que reconhecem
o tamanho da figura humana.
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arquiteto terá que necessariamente representar esta edificação. Em geral, as representações
de que os arquitetos fazem uso se relacionam àquelas fases reconhecidas como fundamentais
para a operação projetual: formação da imagem da edificação (croquis, esboços, gráficos,
modelos e maquetes); comunicação codificada (desenhos técnicos de precisão) visando
uma correta execução.

Devido a impossibilidade e/ou inadequabilidade física de se representar determinado objeto,
através de recursos gráficos, representações virtuais e modelos tridimensionais, em suas
dimensões reais, utilizamos uma relação proporcional. Este termo aqui usado no seu sentido
matemático, converterá situações reais para dimensões compatíveis com as limitações do
sistema de representação que se pretenda utilizar. Ou seja, um quadrado que meça em
valores absolutos 6cm x 6cm pode representar um compartimento 50 vezes maior, que
medirá 3m x 3m em valores reais, diremos então que utilizamos uma escala de 1:50.

Pode-se reduzir ou ampliar determinado corpo ou objeto, conforme a conveniência de
comunicação ou visualização, que uma escala vai possibilitar à determinação das dimensões
reais deste corpo ou objeto ou de partes dele.

No entanto, alguns autores como Philip Boudon vão argumentar que para explicar os espaços
que os arquitetos concebem não é suficiente analisar o espaços físicos construídos ou de
suas representações. Um dos problemas centrais da arquitetura é a da relação entre um
pensamento abstrato e um espaço sensível, real. O que difere um quadrado que se encontra
no pensamento do arquiteto daquele que se encontra no pensamento do geômetra é o seu
tamanho, portanto é uma noção especificamente arquitetônica de escala que estabelece a
diferença fundamental entre as duas linhas de pensamento.

Analogicamente à escala do cartógrafo, que rege a passagem de um espaço real e existente
ao espaço de sua representação, com a conservação de suas proporções, a escala do arquiteto
é a regra de passagem entre dois tipos de espaço: um mental, o da concepção, e um físico, o
da construção. É a esse conjunto que que Boudon vai definir como espaço arquitetural.

Modelo reduzido:
Representação  renascentista.
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Enquanto a proporção é medida em um sistema fechado e trata das relações das partes de
um edifício em um único espaço, a escala supõe dois tipos de espaços, com passagem de
um a outro, segundo uma regra de projeção.

De alguma maneira para os arquitetos, o conceito de escala também terá relação com a
percepção, pois é através desta ferramenta conceitual que o arquiteto encontra os meios
para lidar com o modo pelo qual as pessoas farão uso e se aproprirão dos espaços construídos.
Provavelmente os dois tipos de escala que mais ajudam na compreensão e caracterização
dos espaços arquitetônicos e urbanos são: a escala vinculada à circulação, ou seja a distância
relacionada ao fluxo do movimento e a escala vinculada à visão, ou seja o tamanho das
coisas e de como essas coisas são relativamente percebidas.O máximo de contato com um
lugar é necessariamente atingido através do andar. As limitações do andar são: a distância
e velocidade.

A maior parte das pessoas no cumprimento de suas rotinas diárias está disposta a andar
aproximadamente entre 500 e 1.000 metros, a uma velocidade média de 4 Km/h. É esta
limitação que define o tamanho dos principais agrupamentos ou áreas centrais em uma
cidade. A área comercial do centro, independente do tamanho da cidade é tão extensa,
quanto a escala do andar permite. Os centros e sub-centros de uma cidade, os grandes
aeroportos internacionais, os “shopping centers” e  parques de diversão etc. estão sujeitos a
este fato básico de escala urbana, quando o andar é o meio de locomoção.

Como dito anteriormente, os espaços urbanos e arquitetônicos formam uma hierarquia de
tipos espaciais, baseados em seus tamanhos. Esta hierarquia estende-se desde o pequeno
pátio íntimo ao grande espaço urbano. Estas categorias de espaço urbano acabam por se
estabelecer em função não só da capacidade de deslocamento como também das
possibilidades e limitações de alcance da visão humana. Assim, um espaço urbano de até 30
metros pode transmitir uma sensação de intimidade. Nessa distância um rosto humano ainda
é reconhecível. Os grandes espaços urbanos não podem exceder 180 metros sem parecerem
grandes demais, a não ser que um elemento intermediário seja introduzido para sustentar a
característica do espaço. Esta é a distância que limita o reconhecimento das ações das pessoas.
Algumas poucas grandes avenidas e praças urbanas excedem essa distância.

Dois tipos de escala que mais ajudam na
compreensão e caracterização dos espaços
arquitetônicos e urbanos:  A escala vinculada à
circulação, e a escala vinculada à visão.
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A FIGURA HUMANA REFERENCIALA fascinação de filósofos, artistas, teóricos e
arquitetos pelas relações de medida no corpo

humano datam de muitos séculos. No único tratado
completo de arquitetura que sobreviveu da

Antiguidade, Vitruvio, que viveu em Roma no
século I A.C., definiu as primeiras relações de

medida do corpo humano e de suas implicações na
construção. Séculos mais tarde, na Renascença,
quando este tratado foi redescoberto, Leonardo

DaVinci realizou um famoso desenho que reproduz
estas relações de medida.

Para os exercícios práticos que iremos realizar na
disciplina Concepção da Forma Arquitetônica I,

utilizaremos a ilustração a seguir a guisa de
referência. É importante ressaltar que se trata de

uma referência genérica. Para aplicações
específicas devemos recorrer a medidas

antropomórficas mais precisas, já que as dimensões
reais das pessoas variam de acordo com a idade, o

sexo, a etnia etc.

De qualquer forma deve-se sempre ter em mente
dois limites básicos: o da passagem e o do

alcance. Para atendermos às necessidades da
maioria das pessoas devemos considerar estas

diferenças. Ou seja, para solucionarmos problemas
de projeto relativos a passagem devemos

considerar o limite das pessoas muito grandes, e
analogamente para solucionarmos problemas de

projeto relativos ao alcance devemos considerar o
limite das menores.

Leonardo Da Vinci: Relações de
medida do corpo humano.
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Estudo das proporções
humanas através dos tempos:
Le Corbusier e Durer.

Referência genérica para os
exercícios práticos da disciplina.


