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Trazemos aqui o planteamento da relação entre diversas 

escalas e níveis de envolvimento do profissional 

arquiteto com a produção do ambiente. Do cotidiano ao 

monumental, do privado ao público, da regra à exceção, 

indagamo-nos acerca da existência de princípios funda-

mentais que ordenem a construção do espaço.  

 Toda construção implica em comunicação: constitui um 

cenário de vida para a sociedade presente e uma história 

para com as sociedades futuras. Ao construir, o homem 

produz o registro de uma vivência, cuja importância 

tanto mais transcende sua individualidade quanto mais 

universais forem seus princípios constituintes. Do mesmo 

modo que um grupo de pessoas que não se comunicam 

não constitui uma sociedade, um grupo de construções 

ensimesmadas não constitui uma cidade. Pergunta-se 

então o que vem sendo dito, e que legados de cidadania os 

arquitetos estão construindo.   

 Se a prática da construção brasileira diz respeito, em sua 

maioria, à construção informal e ao inchaço das grandes 

cidades, pergunta-se em que medida o pensamento e a 

cultura arquitetônicos têm tomado parte nesse processo.  

 Se a geração de arquitetos modernos da primeira metade 

do século passado colocou à arquitetura o trabalho de 

cumprir uma “função social”, pergunta-se em que medida 

dedicam-se os arquitetos à construção do espaço cotidiano. 

 Se o monumento é a síntese pública de uma cultura, 

pergunta-se pelos princípios que deve este monumento 

representar. 

 Das questões colocadas, depreende-se que a arquitetura, 

obrigatoriamente e em qualquer caso, cumpre uma função 

pública. Tem o ofício do arquiteto, portanto, uma respon-

sabilidade social inescapável, e da qual é necessária plena 

consciência. Mapeando aqui alguns aspectos deste tema, 

esperamos contribuir para sua visibilidade e seu resgate.

Danilo Matoso Macedo

Editorial

http://www.mdc.arq.br/mdc/mdc03/mdc03.htm
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