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Sumário: Este artigo tem como objetivo analisar os três conceitos de espaço da teoria 
neurocientífica de Alain Berthoz expondo sua pertinência ao universo da arquitetura 
através da teoria fenomenológica de Christian Norberg-Schulz, em que se encontra uma 
análise da percepção espacial já voltada ao entendimento do espaço na arquitetura. A 
princípio apresenta um conjunto de conceitos e proposições, do próprio Berthoz e de 
pensadores outros a quem ele defende, necessários para o entendimento dos três conceitos 
de espaço, expostos posteriormente: condições neurofisiológicas da percepção; o senso do 
movimento junto aos demais sensos que integra; a geometria dinâmica; percepção ativa; 
dentre outros. Por fim se estabelece uma analogia entre ambas as teorias, a fenomenológica 
e a neurocientífica, expondo convergências úteis à defesa de um exercício arquitetônico 
capaz de criar ambientes que proporcionem qualidade existencial ao homem, o que 
exemplifica a totalidade da responsabilidade desse exercício. Utilidade esta que reside no 
fato de o universo da Arquitetura ser composto tanto por questões empíricas quanto 
filosóficas, que não se dissociam.  
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INTRODUÇÃO 
A discussão sobre arquitetura perpassa inevitavelmente pelo entendimento das bases 
concretas da percepção espacial do homem. É comum encontrar teorias e proposições a 
esse respeito dotadas de uma lógica convincente, mas que permanecem apenas no campo 
teórico, como a própria teoria fenomenológica de Norberg-Schulz. A possível ausência de 
aparato empírico, embora não lhes desmereça o crédito, faz permanecer em aberto a busca, 
já que é através da ciência que nossa cultura permite afirmar a veracidade de um raciocino. 
A teoria neurocientífica de Alain Berthoz talvez seja capaz de alimentar essa necessidade 
por parâmetros científicos. Sua contribuição está em procurar explicar a percepção espacial 
do ser-humano a partir das bases fundamentais de seu funcionamento neuro-psicológico. O 
próprio Alain Berthoz também considera sua teoria fenomenológica, afinal, ele tenta 
explicar tal relação a partir de propriedades concretas do funcionamento humano, da 
mesma maneira como o método fenomenológico busca a explicação das coisas por elas 
mesmas, a partir de suas propriedades inerentes. Alain Berthoz defende o processo 
perceptivo composto por três particularidades que, devido à complexidade, para efeito de 
análise, lhes permite explicar a totalidade perceptiva a partir de três conceitos espaciais: 
espaço percebido, espaço vivido e espaço concebido. A partir de espaço percepido ele 
defende a integração do sentidos como primeira instância da percepção espacial. Segundo 
ele, ao longo da evolução o mecanismos sensoriais humanos se adaptaram a captar 
características instantâneas dos acontecimentos, o que permitiu ao cérebro anteceder-se às 
conseqüências da ação, logo, capaz de fazer interagir os sentido em função do julgamento e 
da tomada de decisão. Mas, para isso o ser-humano tornou-se capaz também de fazer 
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interagir as informações sensoriais com outros mecanismos complexos, como os relativos 
memória e às emoções, fazendo das experiências passadas parte integrante dessa interação, 
forma pela qual também o indivíduo se tornou capaz de atribuir valores. Um desses 
valores, segundo Berthoz, é a própria capacidade de enxergar o espaço delimitado, 
geométrico, ao que remete o espaço concebido. Essas idéias irão se equiparar às idéias 
fenomenológicas de Norberg-Schulz que dizem respeito àquilo que ele defende por lugar, 
como sendo o resultado da iteração da espacialidade e das propriedades concretas que o 
compõem com a capacidade humana de orientar-se e identificar-se.  

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
O trabalho é composto em sua maioria por um relato teórico da teoria neurocientífica de 
Alain Berthoz. Devido à sua complexidade, foi necessária uma quantidade significativa de 
tempo, leituras e discussões presenciais entre o grupo de pesquisa para o desenvolvimento 
do mínimo conhecimento necessário para, primeiro, permitir o entendimento e, segundo, 
permitir descreve-lo. Afinal, os conceitos de espaço de Alain Berthoz necessitam de uma 
prévia explicação seqüencial de idéias e conceitos que lhes permite o entendimento. 
Em face deste entendimento, enfim, buscou-se nos teóricos da Arquitetura uma ponte que 
expusesse a pertinência da teoria de Alain Berthoz para a arquitetura, encontrada na teoria 
fenomenológica de Christian Norberg-Schulz pelo motivo de ambos os pensadores 
buscarem a explicação da relação humana com o espaço a partir de propriedades que lhes 
são inerentes. 

 
 

RESULTADOS 
As seguintes equiparações foram encontradas entre as principais idéias que conformam as 
teorias de Berthoz e Norberg-Shulz.  
 

SCHULZ BERTHOZ  
CARÁTER 

A soma das coisas concretas que determinam 
um ambiente, dotadas de substância material, 

forma, textura e cor (...). 

ESPAÇOS PERCEBIDO E VIVIDO 

A interação dos dois primeiros níveis de 
apreensão – perceber e vivenciar – que são 

interdependentes. 

ESPAÇO 

Espaço é a organização tridimensional dos 
elementos que formam o lugar. 

ESPAÇO CONCEBIDO 

O nível espaço concebido é aquele que integra 
as capacidades de perceber e de vivenciar à 
capacidade de conceber geometricamente o 

espaço, ou seja, tridimensional. 

QUALIDADES DO ESPAÇO 

Centralização, direção e ritmo são propriedades 
do espaço concreto. 

QUALIDADE DO ESPAÇO NA ARQUITETURA 

Regularidade, surpresa e movimento são 
condições espaciais necessárias ao bom 

funcionamento do cérebro. (BERTHOZ, 1995). 
 

DISCUSSÃO 
Buscando-se a aplicação de Teoria Neuricientífica de Alain Berthoz ao que é pertinente ao 
universo da arquitetura através da Teoria Fenomenológica de Christian Norberg-Schulz, as 
seguintes discussões resultaram das equiparações visualizadas: Discussão 1: Schulz se 
apóia em Heidegger para construir sua definição de lugar, quando diz que os lugares não 
são determinados por localizações ou descrições analíticas das coisas que o compõem, 
como espécies vegetais, tipos construtivos, objetos... Estas, dentre outras, seriam 
ferramentas criadas pelo homem para representar aquilo que de fato existe, e que define a 
essência do lugar: o caráter. Pela óptica da neurociência, a partir de Berthoz, o lugar do 
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qual fala Schulz seria definido pelas capacidades cerebrais adquiridas na relação do ser 
humano com o ambiente no qual ele viveu. Há outra convergência: Schulz critica a 
tendência da arquitetura contemporânea de universalizar o lugar a partir de questões 
funcionais e quantitativas, ignorando as especificidades culturais de cada um. Logo, o 
lugar apresentado por Norberg–Schulz também é definido pela experiência passada, pela 
memória, e não se trata de algo externo ao indivíduo, o que condiz, sob a ótica de Berthoz, 
com a relevância do Espaço Vivido dentro de sua interação com o Espaço Percebido. 
Discussão 2: Para chegar à definição de espaço, Schulz explica primeiro que um dos 
principais fatores para se caracterizar um lugar é a distinção entre ambiente natural e 
ambiente construído humano e que o ambiente natural, a paisagem, que a princípio existe, 
só se torna um lugar para o ser - humano quando ele é capaz de delimitá-la, impor-lhe 
fronteiras segundo um grupo de qualidades que a caracterizam: “(...) onde a natureza 
insinua um espaço delimitado, constrói uma área fechada; onde a natureza se mostra 
“centralizada”, ele erige um Mal (marco); onde a natureza indica uma direção, ele faz um 
caminho (...)”(Norberg-Schulz, 2006: p.453) . Diz ainda que essa idéia de invólucro se 
tornou possível através do ato de habitar, experimentar o mundo. Equiparando-se a isso, 
segundo Berthoz a capacidade humana de perceber o espaço conformado, delimitado, 
desenvolvida a partir da experiência dinâmica do homem, de seu movimentar-se no 
mundo, lhe dotou de mecanismos complexos voltados para esse mesmo fim de conformá-
la (geometria). Essa capacidade de delimitar o espaço, diz Schulz, reúne o mundo a sua 
volta e se torna foco dentro da continuidade sem fim da paisagem, parâmetro para 
entendimento do próximo item. Discussão 3: Schulz acredita que quando o ser humano 
constrói lugar, a paisagem se estende a partir desse centro “com graus variáveis de 
continuidade (ritmo)” para todas as direções, principalmente a horizontal e a vertical. Ele 
defende, então, Centralização, Direção e Ritmo como propriedades fundamentais do 
“espaço concreto”. Essa tríade expõe características da identificação humana com o lugar 
que respalda nas três qualidades que Berthoz apresenta como necessárias ao cérebro: 
regularidade, surpresa e movimento. Então, tentando fazer uma comparação entre os 
conceitos: o ritmo está para a regularidade, que evoca as regras e formas universais que 
compõem o mecanismo humano da geometria; a centralização está para a surpresa, como o 
elemento humano que surge em contraste à paisagem fundo, evocando as ações que o 
indivíduo quer ter com tal elemento; já a direção está para o movimento, afinal, é graças à 
dinâmica do homem no mundo que existe nele a idéia de invólucro: do acima, do abaixo e 
do adiante. 

 
 

CONCLUSÕES 
As duas teorias demonstram consonância conceitual. Logo, os conceitos de Berthoz se 
tornam eficazes para a defesa de um exercício arquitetônico que, buscando prover ao 
homem qualidade existencial, pode basear a criação de espaços nas qualidades de 
regularidade, surpresa e movimento para permitir o bom funcionamento cerebral e, logo, 
atribuir à arquitetura a capacidade de conformar um lugar, que subentende o espaço 
compreendido o indivíduo humano orientado e identificado. 
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