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RESUMO

A sinagoga tem mantido sua função básica, de espaço para oração e
congregação judaica, há dois mil e quinhentos anos. Sua história, no entanto,
é marcada pela falta da expressão de uma identidade estética específica. A
pesquisa foca sua atenção na observação das transformações vivenciadas
pelo

espaço

religioso

judaico

na

segunda

metade

do

século

XX,

concentrando-se na identificação de algumas das principais sinagogas
construídas na diáspora e em Israel de 1950 a 2007, período marcado pelas
conseqüências da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Com base a este
levantamento, o trabalho analisa aspectos importantes da arquitetura da
liturgia, tais como forma, luz e lugar, e o desenvolvimento de uma identidade
simbólica na construção da arquitetura ligada ao judaísmo.
Palavras-chave: sinagoga, arquitetura, judaísmo, pós-guerra.

ABSTRACT

The synagogue has had its basic function, as a space for Jewish worship and
assembly, preserved for the last two and a half thousand years. Its history,
however, is characterized by the lack of opportunity to express a specific
aesthetical identity. This research focuses its attention on the transformations
that the Jewish religious space has gone trough in the second half of the 20th
century, concentrating on the identification of some of the main synagogues
constructed in Israel and in the Diaspora from 1950 to 2007, years imprinted by
the consequences of the Second World War (1939-1945). Based upon this
selection, the work analyses important aspects of the liturgical architecture,
such as form, light and site, and the development of a symbolic identity in
architecture related to Judaism.
Key-words: synagogue, architecture, Judaism, post-war
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INTRODUÇÃO

“Shemá Israel; Adonai Elohenu, Adonai Echad” –
“Escuta, ó Israel; O Eterno é o teu D’us. O Eterno é um”.
“Edifiquem-me um santuário para
que eu habite no meio deles” (Êxodo, 25:8).

O valor da arquitetura religiosa é destacável ao longo de toda a história da
humanidade. Os prédios dedicados a este tema configuram um grupo que se
caracteriza por sua relevância artística, por uma elaboração diferenciada do
espaço arquitetônico e pelo trabalho sobre um tema complexo, que navega sobre
águas misteriosas e pouco transparentes.
Materializar o divino e sua relação com a realidade tem sido um dos maiores
desafios da arquitetura, um processo que se configura como parte da busca
humana por explicações sobre sua existência e a presença de uma força superior,
não importando a religião.
Seja na forma da Casa de Deus, de um Templo ou de um simples local de reunião,
a arquitetura voltada para a liturgia coreografa os passos do encontro com o
sagrado, da “purificação” do profano, construindo o cenário de uma atividade de
notável espiritualidade.
A natureza da transformação do ritual litúrgico e dos símbolos de determinada
religião em espaço tridimensional é justamente o fruto de um jogo construtivo de
múltiplas faces, que ao final será capaz, ou não, de ajudar a concretizar o religare,
a reconexão entre o homem e tudo aquilo que cerca o indivíduo e seu próprio
mundo interior.
Este fenômeno, mediado pela arquitetura, constitui-se no assunto principal desta
pesquisa.
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O interesse no assunto advém da possibilidade de defrontar-se com um tema
provocante no campo da arquitetura, não só por conta de suas possibilidades de
desenho e programa, mas também em função do lastro histórico que o
acompanha. Além disto, a rica interação entre as mais diversas escalas, desde a
implantação, até o detalhe construtivo, compõe um rico campo de observação
dentro da arquitetura.
No judaísmo e nas sinagogas, objeto de aprofundamento da dissertação, os
caminhos desta materialização arquitetônica são marcados pela falta de uma
expressão plástica e estética próprias à religião. Confrontar neste trabalho de
pesquisa o tema do judaísmo significa buscar também respostas que contribuam
para o desafio de construir novas sinagogas, uma tipologia religiosa caracterizada
pela heterogeneidade e pluralidade.
A fraqueza gerada pela dispersão e o anti-semitismo latente num território inóspito,
depois da expulsão da Palestina em direção à Europa em 70 EC, fizeram da
sinagoga um edifício marginalizado dentro do contexto geral de dominação cristã.
Na observação da trajetória histórica das sinagogas ao longo do primeiro e do
segundo milênio da Era Comum, identificamos uma manifestação arquitetônica
plural que, embora tenha se desenvolvido a partir de valores judaicos, concretizouse sobre uma base estética mais ligada ao repertório utilizado no espaço católico
ou mesmo islâmico. Características tais como o tamanho, a escala do edifício e sua
relação com a cidade estiveram também mais ligadas à ingerência de governos
locais que aos desejos das próprias comunidades ou aos valores da religião judaica.
O próprio isolamento das congregações gerou uma relativa disparidade entre as
soluções arquitetônicas para o espaço da sinagoga, inclusive por conta de
diferentes orientações rabínicas a respeito de temas polêmicos como a tolerância à
representação simbólica figurativa dentro da sinagoga.
Dentre os trabalhos que serviram como referência inicial a estas reflexões está a
dissertação de mestrado da arquiteta Adriana Blay Levisky, chamada de
“Sinagogas: a sacralização do espaço e a espacialização do sagrado”. No seu
texto, Adriana reflete justamente sobre a questão da materialização do sagrado no
judaísmo através das sinagogas, mostrando os motivos pelos quais os judeus nunca
chegaram a desenvolver uma estética própria na expressão de sua arquitetura.
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Para tanto, a arquiteta trabalha com a hipótese de que tal fenômeno foi motivado
por contingências históricas específicas, caracterizadas pelo isolamento político e
social, e não por restrições religiosas ou filosóficas.
A entrada no século XIX, após a Revolução Industrial, corresponde ao início de um
momento de renovação da sinagoga, através da progressiva inserção dos judeus
na sociedade civil européia, acontecimento que se prolongou pelo início do século
XX, contemporaneamente ao advento do modernismo. Após o começo da
Segunda Guerra mundial, no entanto, tal processo foi abruptamente interrompido
pelas restrições anti-semitas da dominação nazista e, posteriormente, pelo
Holocausto, o assassinato de seis milhões de judeus.
O estudo das conseqüências deste evento histórico no amadurecimento da
expressão da arquitetura ligada ao judaísmo é justamente o objeto principal de
estudo desta dissertação.
Neste sentido, outra publicação referencial para este trabalho é o catálogo de
uma recente exposição que circulou por grandes capitais européias e Israel,
chamada de “Jewish Identity in Contemporary Architecture” 1 . Segundo os próprios
curadores, um dos objetivos principais da mostra foi discutir a formação de uma
nova

identidade

judaica

na

arquitetura

contemporânea,

expressão

de

comunidades que ganham finalmente força e autoconfiança para reconstruir suas
bases, duas gerações após o Holocausto. O catálogo traz uma série de obras
ligadas à temática judaica tais como sinagogas, escolas, museus e memoriais ao
Holocausto, dentre outros, além de ensaios que buscam identificar a presença de
traços “judaicos” na concretização da arquitetura na atualidade.
Com base a esta experiência, esta pesquisa concentrou esforços na observação do
espaço da sinagoga, propriamente dito, referência primordial para qualquer
comunidade judaica, procurando compreender que tipos de fenômeno teriam
influenciado no surgimento ou não de uma nova linguagem na arquitetura ligada
ao judaísmo após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e quais os instrumentos
arquitetônicos utilizados para a concretização deste processo.

1

A exposição Jewish Identity in Contemporary Architecture passou por Viena, Munique, Berlin, Londres e Tel
Aviv, entre junho de 2005 e junho de 2006. Seus curadores foram Angeli Sachs e Edward Van Voolen.
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Para tanto, foi necessário trazer uma discussão ligada à historiografia crítica dos
espaços construídos. A compreensão e o desenvolvimento de estudos sobre o tema
demandaram, acima de tudo, um confronto com novas abordagens desta
arquitetura a temas significativos de elaboração do espaço religioso. A escolha de
tais temas, como eixo de sistematização da análise, foi motivada pela observação
do espaço religioso tradicional e contemporâneo, focada em alguns de seus
elementos de conformação e qualificação de maior destaque: forma, luz e relação
com o lugar.
A partir destas premissas, a dissertação estrutura-se em quatro capítulos. O Capítulo
1 apresenta os precedentes históricos da sinagoga, os primeiros espaços de culto
no judaísmo do período bíblico: O Tabernáculo do Êxodo no deserto e os dois
Templos de Jerusalém. O período da existência dos Templos de Jerusalém (primeiro
milênio antes de Cristo) é marcado pela instabilidade territorial e conseqüente
surgimento

das

primeiras

sinagogas,

episódio

que

procuramos

esclarecer,

analisando as circunstâncias que conformarão este espaço da maneira como o
compreendemos hoje. Para tanto, o Capítulo 1 busca também identificar
elementos básicos da organização do espaço da sinagoga e da sua liturgia, como
forma de familiarizar o leitor aos instrumentos de manipulação arquitetônica deste
ambiente, bem como permitir o contato com sua dinâmica e questões importantes
a ele relacionadas, como os principais modelos de organização planimétrica.
O primeiro capítulo busca ainda reconstruir o cenário da diáspora na Europa até o
século XIX, identificando como as restrições vividas pelo judaísmo durante este
período histórico teriam influenciado o desenho das sinagogas.
No Capítulo 2, a dissertação trata da renovação deflagrada dentro do judaísmo a
partir do século XIX, momento de inserção dos judeus na nova sociedade industrial.
Falaremos então do Movimento Reformista, as modificações estruturais na religião,
seus reflexos na arquitetura de sinagogas e seus efeitos na busca por uma
linguagem estética de caráter judaico. Nesta parte do texto, chegaremos ainda na
análise do tratamento dado ao tema da sinagoga pelas vanguardas modernistas,
suas interpretações e a formação da raiz das mudanças que marcarão a
arquitetura ligada ao judaísmo no pós-guerra.
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No capítulo 3, teremos uma análise sobre a questão da identidade judaica após o
Holocausto, evento que deixou marcas significativas no pensamento ligado ao
judaísmo na segunda metade do século XX. Mostraremos também parte da obra
de Erich Mendelsohn e Percival Goodman, dois arquitetos que se destacaram pela
quantidade de sinagogas que projetaram e construíram, consolidando no imediato
pós-guerra uma série de valores arquitetônicos que se tornaram importantes para o
entendimento do processo que seguiu modificando e solidificando a estrutura da
sinagoga contemporânea.
A análise da relação entre identidade judaica e arquitetura religiosa, propriamente
dita, está concentrada no Capítulo 4, que se divide, por sua vez, em três partes. A
partir deste ponto, o exame passa pela confrontação dos projetos de sinagogas
levantados durante a pesquisa com os três eixos propostos para sistematização do
espaço religioso: forma, luz e relação com o lugar.
Na primeira parte do quarto capítulo, a dissertação busca entender as
especificidades do tratamento da forma na arquitetura religiosa, enfatizando seu
potencial enquanto suporte de representação simbólica. O rebatimento deste
processo no judaísmo complementa este trecho do texto, que contempla a análise
da utilização do símbolo no judaísmo e a identificação de diversos caminhos
utilizados ao longo da segunda metade do século XX na construção de sinagogas,
através da interpretação dos muitos símbolos que foram utilizados na composição
formal dos edifícios nos últimos sessenta anos.
A segunda parte do Capítulo 4 fala da relação entre a luz natural e arquitetura
religiosa e sua capacidade de reforçar e salientar aspectos da liturgia dentro do
espaço dedicado à materialização do sagrado. Esta parte do texto também
procura encontrar, através dos exemplos levantados, as diferentes estratégias de
tratamento da luz natural em sinagogas do pós-guerra, enquanto artifício de
desenvolvimento da identidade religiosa aqui estudada.
Finalmente, na terceira e última parte, o Capítulo 4 reflete sobre a relação
estabelecida entre a sinagoga e seu contexto envolvente, observando respostas
dadas por alguns arquitetos para a implantação urbana de novos centros
comunitários na diáspora e identificando especificidades deste objeto de trabalho
nas sinagogas existente em Israel.
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Do ponto de vista da metodologia, o primeiro passo consistiu no levantamento de
exemplos importantes de sinagogas construídas entre o pós-guerra e a atualidade,
sem a realização de recortes espaciais específicos. Neste sentido, a intenção foi
também compreender possíveis diferenças existentes entre os edifícios presentes
nos Estados Unidos, Israel e América do Sul (pontos principais de destino do
movimento migratório provocado pela Segunda Guerra) e Europa. As obras aqui
apresentadas representam a tentativa de compilar as mais importantes sinagogas
construídas no período estudado, sempre com especial atenção à qualidade do
objeto arquitetônico, priorizando a observação de edifícios que apresentassem
uma expressão estética coerente com seu tempo e um trabalho cuidadoso com o
espaço. A impossibilidade de visitar pessoalmente todos os lugares estudados, a
escassez de informação sistematizada sobre o tema e o limite de tempo imposto
pela pesquisa certamente deixaram de fora exemplos significativos, embora seja
possível afirmar que as construções aqui analisadas servem como uma amostra
bastante precisa das sinagogas edificadas nos últimos cinqüenta e sete anos.
Para este levantamento, foram utilizadas publicações de tipo catálogo histórico, de
caráter compilatório, tais como “The Synagogue” de Harold A. Meek, “American
Synagogues: A Century of Architecture and Jewish Community”, de Samuel Gruber
e “Synagogues of Europe: Architecture, History, Meaning”, de Carol Herselle Krinsky.
Além disso, foi necessário buscar material de exposições recentes acerca do
assunto, bem como efetuar pesquisa em sites especializados e de arquitetos
conhecidos por terem trabalhado com o tema.
Ao fim, a pesquisa resultou em informações sobre aproximadamente sessenta
edifícios, todos construídos entre 1950 e 2007. Uma planilha foi então elaborada,
compilando informações básicas tais como nome do edifício, localização, ano de
construção, nome do arquiteto e fonte das imagens obtidas.
Toda a análise subseqüente foi realizada com base às impressões sobre visitas
realizadas durante o trabalho e, em sua maioria, fundamentadas na interpretação
das fotografias, imagens e desenhos dos prédios, utilizadas como fontes secundárias
de pesquisa. Artigos e publicações especializadas foram também usados para o
levantamento de revisões historiográficas feita por alguns autores e críticos do tema,
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fonte interessante de informação conceitual e técnica a respeito dos prédios
estudados.
O trabalho busca, assim, revelar a existência ou não de uma nova sinagoga na
atualidade, reflexo das mudanças na religião após a Segunda Guerra. O estudo
sobre o tema reflete também sobre a capacidade da arquitetura contemporânea
de absorver e colaborar neste processo, sintetizando as tradições estáticas e
dinâmicas do judaísmo na era da cultura de massa e da globalização.
A partir da função primordial de um refúgio de paz em tempos de dificuldade, a
sinagoga hoje desenvolve um papel diferenciado. Consolida-se como difusora de
uma mensagem de tolerância e respeito dentro da religião judaica, num momento
em que preservar a própria existência deve confundir-se com a preservação da
fraternidade entre todas as crenças.
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1 A SINAGOGA

1.1 DA ORIGEM À DIÁSPORA

O primeiro templo judeu foi o Tabernáculo. Segundo o Velho Testamento, Moisés
recebera ordens do próprio Deus para que construísse um local de culto, nômade
como a comunidade recém saída do Egito. Era, antes de tudo, um símbolo da
presença divina que serviria pra manter o elo monoteísta das doze tribos de Israel
íntegro na peregrinação pelo deserto rumo à Terra Prometida. No livro do Êxodo
25:1, temos:

O Senhor falou a Moisés, dizendo: “Ordena aos filhos de Israel que me tragam
oferendas; recebê-las-eis de todo o homem cujo coração o mover
espontaneamente. Estas são as coisas que aceitareis: ouro, prata e bronze;
violeta, púrpura, escarlate, bisso, pêlo de cabra; peles de carneiro tingidas de
vermelho, peles de texugo e madeira de acácia [...]. Edifiquem um santuário
para que eu habite no meio deles. Executarás o santuário e todos os seus
utensílios, exatamente conforme o modelo que te mostrarei” (BÍBLIA
SAGRADA, 1969, Êxodo 25:1, p.95).

O livro do Êxodo segue, a partir deste momento, descrevendo detalhadamente a
execução e aparência de todos os utensílios litúrgicos do Tabernáculo. Não só isso,
segue com uma descrição arquitetônica e construtiva bastante minuciosa dos
espaços que comporiam o complexo da tenda religiosa.
O Tabernáculo era um retângulo descoberto, delimitado por um acortinado. No
pátio, orientado para o leste, estava altar em bronze onde eram realizados os
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sacrifícios e a pia onde Aarão, o primeiro sacerdote judeu e patriarca da linhagem
dos Cohanim 2 , e seus filhos lavavam as mãos antes de realizar os sacrifícios.

Reconstituição do Tabernáculo, realizada no século XIX. Fonte: MEEK, 1996, p.27.

Logo depois da pia estava o santuário propriamente dito, uma tenda coberta por
uma série de camadas de cortinas sustentadas por grandes colunas de madeira
revestidas em ouro. Dentro do volume, uma cortina dividia o espaço em dois, de
forma que a parte mais sagrada fosse um cubo perfeito, conhecido como o
Sagrado dos Sagrados. Neste recinto estava a Arca da Aliança, receptáculo das
Tábuas da Lei. Aí jaziam não só as Tábuas propriamente ditas, mas também os
pedaços da primeira edição quebrada por Moisés quando de sua ira ao ver seu
povo adorando a imagem de um bezerro de ouro, descendo do Monte Sinai a
primeira vez.
A parte aberta do santuário, entre o Sagrado dos Sagrados e a entrada pelas
cortinas, abrigava um pequeno altar para incenso, um candelabro de ouro e a
mesa sobre a qual deveria estar o pão da apresentação. A rigor todas as instruções
para a confecção destes utensílios estão registradas no livro do Êxodo, mas a
2

Sacerdotes israelitas.
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própria afirmação de que Moisés deveria continuar da forma como lhe “fora
explicado no Monte (Sinai)” sugere a existência não só da lei escrita judaica (a
Torah, ou Pentateuco) como também da lei oral, a Mishnah. A peregrinação do
deserto continua ainda por vários anos. Moisés ordena aos hebreus que vaguem
durante quarenta anos para que uma nova geração surgisse. Uma geração pronta
para a construção de um novo reino, substituta do ceticismo daqueles que saíram
de uma longa escravidão no Egito dos faraós e recusaram-se a enfrentar o desafio
de construir uma nova nação. Ao próprio Moisés não é dado o direito de pisar na
Terra prometida, apenas de vislumbrá-la, antes de atravessar o Rio Jordão. Moisés
morre sozinho, no pico do monte Nabo e é enterrado em lugar desconhecido até
os dias atuais.
A liderança das doze tribos judaicas passa então para as mãos de Josué, que inicia
a tomada da Terra Sagrada e a construção do Reino de Israel.
Os duzentos anos que separam a entrada dos judeus em Canaã e o começo do
império Hebreu foram tempos de muita instabilidade política, um momento em que
ainda não havia um Estado unificado. As tribos hebraicas estavam constantemente
em guerra, principalmente com os Filisteus, inimigos situados perto do Mediterrâneo.
Diversos acontecimentos se seguiram, além de muitas disputas pelo poder real, que
significava o comando das doze tribos israelenses. Será somente sob o governo de
David e Salomão (1000-922 AEC 3 ) que o reino de Israel transforma-se de uma
sociedade feudal para um dos mais poderosos Estados do Mediterrâneo Oriental. O
reino era governado de Jerusalém, cidade que David fez capital depois de
governar em Hebron por alguns anos.
Enquanto rei, e mesmo sob a pressão de disputas com seu próprio filho, Absalão,
David edifica um grande palácio real, colocando próximo ao edifício a tenda do
Tabernáculo e a Arca da Aliança. O desejo de David de construir um grande
templo que pudesse abrigar apropriadamente a lei de Deus só será atendido por
seu filho e sucessor, Salomão.
O Templo de Salomão levou sete anos para ser construído, do quarto ao décimo
primeiro ano de seu reino (957-950 AEC). Com a ajuda dos fenícios e da madeira
3

O trabalho utilizará como referência temporal as siglas “AEC” (antes da era comum) e “EC” (era comum),
substituindo respectivamente as siglas a.C. (antes de Cristo) e d.C. (depois de Cristo).
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libanesa, Salomão construiu um imenso edifício, uma versão do Tabernáculo em
pedra. O prédio mantinha a organização planimétrica longitudinal e também
repetia a presença de um prédio menor rodeado por um pátio, que neste caso era
o topo de uma plataforma elevada em relação à topografia existente.

Gravura mostrando a possível aparência do Templo de Salomão. Autoria do Rabino Jacob Judah Leon.
Amsterdam, 1642. Fonte: MEEK, 1996, p. 37.

A entrada do templo se dava pela parede leste, um dos lados mais curtos, e era
guardada pelas duas colunas gêmeas, “Jachin e Boaz”. Dentro, o primeiro
ambiente era o Ulam, uma espécie de pórtico que serviria para separar o profano
do sagrado. Depois desta sala, tínhamos o Hekhal. Este salão era o espaço que
continha a maioria dos acessórios, uma vez que era aí que se celebravam os
sacrifícios. O salão, sem apoios estruturais intermediários, media 18,4m de
comprimento por 9,2 de largura com um pé direito de 13,8 metros. A última câmara,
depois do Hekhal, era o Sagrado dos Sagrados, local onde ficava a Arca Santa. O
espaço era um cubo perfeito, onde nada mais havia senão a arca, ornada com
querubins “... de madeira de oliveira, cuja altura da asa de cada um era de dez
côvados (4,6m)” (BIBLIA SAGRADA, 1969, Reis 6:23, p.356).
O Templo de Salomão parece ter sido uma das grandes construções da
antiguidade oriental. Alguns de seus elementos peculiares, como as colunas
gêmeas que marcavam a entrada do santuário são figuras reproduzidas de forma
figurativa em muitos edifícios ao longo da história.
Após a morte de Salomão, em 922 AEC, seu reino foi dividido em dois estados:
Judah, no sul e Israel no norte. Intrigas e disputas seguem a este rompimento e é
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finalmente em 586 AEC que Nabucodonosor, Imperador da Babilônia, conquista
Jerusalém, destruindo a cidade e o Templo, dispersando os hebreus em exílio.
Esta primeira diáspora 4 não duraria mais do que cinqüenta anos, tempo suficiente,
no entanto, para que os judeus incorporassem novas noções de comércio e a
escrita de letra quadrada.
A teoria mais aceita para explicar as origens da sinagoga trata justamente desse
período: na falta do Templo, muitos grupos teriam se organizado, reunindo-se em
edifícios especiais para oferecer preces a seu Deus e pequenos sacrifícios, o que dá
origem a uma liturgia “pública” que já não era mais exclusiva dos sacerdotes.

[...]os líderes da comunidade judaica estabeleceram, às margens das águas
da Babilônia, casas de culto para prece e exortação, voltando suas vistas
para a Jerusalém que eles não podiam esquecer. Os dias da alegre primeira
volta a Sion despontavam agora, e o Templo ressurgia de suas cinzas; mas o
hábito de encontros comunais estava tão arraigado, provavelmente, e viu-se
que era tão útil, que se espalhou logo pela diáspora judaica gradualmente
crescente, no império persa, e depois nos domínios helenísticos. (AVI-YONAH,
1967, p. 45).

Assim, o mais provável é que as primeiras sinagogas tenham aparecido durante o
exílio babilônico.
Acredita-se que os primeiros modelos de sinagoga neste período tenham ignorado
a estrutura do Templo, buscando a construção de um lugar de reunião que pudesse
abrigar a congregação em volta da leitura da Torah. Segundo Harold Meek:

4

Segundo o dicionário Aurélio, “Diáspora” é: 1. A dispersão dos judeus, no decorrer dos séculos; 2. Dispersão
de povos por motivos políticos ou religiosos, em virtude de perseguição de grupos dominadores intolerantes.
O judaísmo entende o termo “diáspora” não só como o fenômeno migratório em si, mas como a própria condição
daqueles que vivem fora da Terra Santa, Israel.

20

Um protótipo mais adequado para um edifício que deveria acomodar um ato
coletivo de adoração era o bouleuterion, a “Câmara de Conselho” da
Grécia Antiga, que era desenhada para a congregação de pessoas e para a
comunicação de discursos. O bouleuterion em Atenas era um edifício
quadrado, com bancos correndo paralelos a três paredes. A quarta parede
dividia o espaço principal do lobby de entrada; qualquer pessoa que fizesse o
discurso estaria no centro da sala (MEEK, 2000, p. 64 – trad. nossa).

Assim, as primeiras sinagogas teriam se diferenciado do Templo e criado um novo
conceito de edifício religioso voltado para uma pequena congregação, sujeito às
circunstâncias terrenas (não era a Casa de Deus, como o Templo) e destinado à
presença do cidadão comum e não da casta sacerdotal.
Em 538 AEC, Cyrus o Grande, da Pérsia, invade a Babilônia, conquistando-a e
permitindo que os exilados voltassem a suas respectivas terras.
Em 515 AEC , um novo Templo é dedicado a Deus. O esquema lembrava o mesmo
do edifício anterior, embora aqui não tenhamos a mesma riqueza dos registros que
nos deram detalhes sobre o Templo de Salomão. Parece ter havido, uma vez mais,
o esquema unidirecional, de eixo definido, sobre o qual se caminha da entrada até
o espaço mais sagrado. Este esquema acabará se tornando muito importante, não
só para sinagogas, mas posteriormente para a organização das igrejas cristãs.
É importante notar que mesmo após a volta do exílio na Babilônia e a reconstrução
do Templo o hábito de reunir-se num espaço alternativo continuou. Algumas
sinagogas foram erigidas contemporaneamente ao segundo Templo, normalmente
em aldeias e campos mais afastados, mas também nos arredores de Jerusalém. O
Templo já não era mais o centro absoluto da liturgia judaica, que já contava com a
sinagoga.
No primeiro século antes da Era Comum, após numerosas crises políticas, o reino da
Judéia passa ao domínio romano. As legiões entraram em Jerusalém em 63 AEC e
logo a Judéia ganharia força no cenário do Império, sob o comando de Herodes I.
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Herodes era um descendente Hebreu, de forma que, apesar de governar seu
território com mãos de ferro, tinha extrema tolerância com os judeus. Sob seu
regime e sua influência, o Império Romano de Augustus assistiu uma grande
dispersão judaica sobre seu território, antes mesmo da queda definitiva do “reino de
Israel”.
Sob o domínio de Herodes, o Templo sofreu uma ampliação, chegando a cerca de
cento e quarenta mil metros quadrados, maior do que jamais fora 5 . As dimensões
das alvenarias utilizadas para erguer este edifício atestam a monumentalidade do
prédio: os muros de contenção da plataforma onde ficava o Templo são
compostos por pedras que chegam a doze metros de comprimento. Cerca de mil
sacerdotes trabalhavam na administração das partes mais sagradas do Templo e
pouco antes de sua destruição ainda haviam detalhes sendo acrescentados ao
edifício. A planta seguia o esquema existente, com um pátio externo para mulheres,
ao qual se seguia um outro espaço aberto, onde ficavam os homens. Passando por
este espaço, tínhamos o santuário propriamente dito, precedido por um vestíbulo e
dividido por uma cortina do Sagrado dos Sagrados, agora um espaço vazio, sem a
Arca da Aliança. Um provérbio da época, citado no Talmud, dizia: “Aquele que
não viu o templo de Herodes nunca viu um edifício bonito”.
Embora os judeus fossem obedientes aos romanos num primeiro momento, conflitos
surgiram já no século I EC. Após a morte de Herodes, o reino judeu foi proclamado
uma província do Império Romano e novos governadores foram anunciados. A
severa política destes novos governantes suscitou uma revolta judaica no ano de 66
EC,

fortemente

reprimida.

Primeiramente

sob

a

tutela

de

Vespasiano

e

posteriormente sob o comando de seu filho, Tito, os romanos levaram quatro anos
para derrotar os hebreus. No ano de 70 EC, finalmente entraram em Jerusalém com
grande poder bélico, destruindo tudo o que viram pela frente, inclusive o Templo.
Mais de 110.000 pessoas morreram e mais cerca de 100.000 foram escravizadas e
dispersas pelo império. A destruição do Templo foi o ponto culminante da guerra
entre judeus e romanos.

5

Grande parte da historiografia judaica deste período é compilada na obra de Flavius Josephus, historiador judeu
que viveu entre 37 EC e 100 EC. Fonte: http://members.aol.com/fljosephus/home.htm
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Reconstituição do Templo de Herodes, desenhada por Melchior de Vogué, em 1864. Fonte: MEEK, 1996, p.48

Após 60 anos da destruição do templo, o imperador Adriano visitou as ruínas de
Jerusalém e decidiu construir uma nova cidade pagã, chamada Aelia Capitolina,
no lugar da antiga Jerusalém. Um templo dedicado a Júpiter acabou com o sonho
de alguns idealizadores de reconstruir o templo. Jerusalém segue seu curso e
retoma seu nome quando, sob o comando de Constantino, o Império Romano
adota a fé cristã como religião oficial. Uma nova tentativa de reconstruir o templo
ainda é feita no século IV, embora mal sucedida.
Hoje a plataforma do Templo é ocupada pelo “Domo da Rocha”, uma mesquita
islâmica construída quando das primeiras vitórias árabes na conquista do Oriente
Médio, ainda no século VII EC. Este edifício octogonal, um dos símbolos da
Jerusalém moderna, foi construído na intenção de criar uma outra opção à Kaaba
de Meca para os peregrinos árabes.
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Destruição do Templo, obra do artista holandês Jan Luiken (1729). Fonte: MEEK, 1996, p.42.

Á direita da foto o Muro das Lamentações e a cúpula dourada do Domo da Rocha. Foto: Sergio Ekerman
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O muro leste do Templo, único resquício do
edifício
escondido

original,
nos

ficou

quarteirões

praticamente
da

Jerusalém

árabe-medieval até aproximadamente 1970.
Em 1967, quando os judeus retomaram a
velha Jerusalém aos Jordanianos, que por
dezoito anos haviam banido os hebreus desta
parte da cidade, uma grande praça foi
construída

ao

lado

do

Muro

das

Lamentações. Hoje o Muro é um dos símbolos
da religião e diversas cerimônias importantes
tomam por cenário a grande parede de
calcário, outrora parte do edifício erigido por
Herodes.
O momento da diáspora em 70 EC e a perda
definitiva do Templo também marcaram a
construção de novas sinagogas. Assim como

O Muro das Lamentações é uma contenção da
plataforma onde ficava o Templo propriamente
dito. Fonte: MEEK, 1996, p.55.

fora feito quinhentos anos antes, os judeus procuraram modelos de edifícios
públicos capazes de congregar a todos numa liturgia de leitura, motivo pelo qual a
Basílica romana é o modelo para os principais exemplares de sinagoga
encontrados nas escavações arqueológicas em Israel, cujas descobertas mais
importantes datam do século II EC em diante. Estes prédios caracterizavam-se por
serem edifícios longos, de eixo definido (orientado a Jerusalém), com vestíbulo,
naves laterais e galerias superiores, além de ábside ao fundo, onde ficava a Arca
Sagrada e a Torah.
Estas sinagogas também possuem elementos que evocam alguns detalhes do
Templo destruído. Mais por razões práticas, do que propriamente por gratuitas
citações evocativas, muitas sinagogas possuíam um pátio e uma cuba para lavar
as mãos, como o Templo. Deste período (século II EC), dois representantes
importantes são as sinagogas de Kefar Birim e Cafarnaum, ambas localizadas na
Galiléia, norte de Israel.
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Assim, é importante entender o processo de consolidação da sinagoga após a
destruição do Segundo Templo no contexto da busca por um espaço alternativo de
liturgia, onde a adaptação de edifícios cuja origem está fora do judaísmo serviu a
este propósito. A busca pela referência judaica era feita através de afrescos e
mosaicos de representação bíblica, incorporando no judaísmo uma primeira
experiência de figuração humana e animal de caráter simbólico.

Ruínas da Sinagoga de Cafarnaum (séc. II EC), na Galiléia. A foto mostra o santuário retangular de planta basilical,
com três naves, ladeado por um pátio. Fonte: MEEK, 1996, p.73.
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1.2. ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA A LITURGIA NA SINAGOGA

O edifício da sinagoga tem um propósito triplo. O primeiro deles é o de servir como
local aonde as preces direcionadas a Deus são realizadas, uma casa de prece e
oração, ou Bet Ha Tefilah.
A segunda função básica do espaço da sinagoga é servir de casa de estudo ou Bet
Ha Midrash. É através do estudo das compilações da lei judaica e suas
interpretações e comentários que se construíram e que se continuam construindo as
bases éticas e morais da religião judaica. Esta função fez da sinagoga uma
“escola”, um centro de aprendizado e aperfeiçoamento. Não à toa, uma mesma
palavra é usada no dialeto iídiche para designar sinagoga e escola: “shul”.
Terceiro e mais importante, a sinagoga é o ponto de encontro da comunidade,
local de realização de debates, reuniões e tomadas de decisão. Ela é a casa da
congregação, o Bet Ha Knesset. O próprio termo sinagoga, originário da expressão
grega synagein, “reunir-se”, resume o espírito do edifício. Nesse sentido, o serviço na
sinagoga só acontece se estiver presente o Minian, ou quorum mínimo. O Minian é
um grupo composto por dez judeus (normalmente homens) acima da maior idade
religiosa (13 anos), que configura a vida da liturgia e do espaço religioso judaico.
Segundo o Rabino Gustavo Zuraszki, “dez pessoas que se reúnem são mais que dez
indivíduos; têm uma alma coletiva [...] Dez judeus que rezam já não são mais dez
indivíduos, são uma congregação” (ZURASZKI, 2007, p.1).
Dentro da estrutura física da sinagoga, o elemento mais importante é o Aron Ha
Kodesh, ou Arca Sagrada. A Arca Sagrada guarda os rolos santificados da Torah, a
lei oral e escrita outorgada por Deus a Moisés no Monte Sinai, item estrutural da
liturgia judaica. O Aron Ha Kodesh é um herdeiro do Aron Ha Birit, a Arca da
Aliança, o baú que armazenava as Tábuas da Lei no Tabernáculo do deserto e era
símbolo da presença física de Deus na terra. Depois de ter se perdido, com a
destruição do primeiro Templo de Jerusalém, a Arca da Aliança deu lugar ao Aron
Ha Kodesh. De acordo com a tradição, a Arca Sagrada é normalmente um armário
de madeira (material que fora usado na confecção do Aron Ha Birit), mas não há
regras rígidas a respeito de seu desenho e execução. Na frente das portas do
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armário está o Parochet 6 , uma cortina normalmente de veludo, seda ou cetim que
lembra a tenda do Tabernáculo.
Além da Arca, outro componente fundamental na estrutura física da sinagoga é o
baldaquino, mais conhecido pelo termo bimah. 7 A presença da bimah na sinagoga
é reminiscente da plataforma presente no pátio do Templo de Jerusalém, de onde
se liam trechos da Torah para o povo. Após a destruição do Templo, tal elemento
teria sido incorporado à estrutura do Bet Ha Knesset. (LEVISKY, 2000, p. 163).
Até hoje, a bimah cumpre função muito semelhante àquela exercida no Templo.
Mesmo quando a Torah está guardada, é este o ponto de onde o oficiante do
serviço conduz as preces, ou onde o rabino faz sua prédica.
Também para a bimah não há regras rígidas de desenho. Do ponto de vista
funcional, recomenda-se que ela seja uma plataforma elevada, com espaço
suficiente para algumas pessoas em pé, uma vez que a liturgia prevê o chamado
de integrantes da congregação para a leitura dos textos sagrados. Além disso, a
bimah deve ter um banco ou algumas cadeiras, reservadas ao momento em que
pelo menos duas pessoas ficam sentadas, com os pergaminhos da Torah fechados
sobre o colo, à espera de devolvê-los à Arca.
O serviço litúrgico judaico, que combina a leitura regular e ordenada do
Pentateuco a preces da comunidade para Deus, cria uma intensa dinâmica entre
Aron e bimah, que estabelecem um esquema espacial bipolar. A Arca tem
importância simbólica sagrada destacada, enquanto o baldaquino é foco de
atenção funcional, durante o serviço. Entre eles, o principal elemento de ligação é
a Torah, que transita de um ponto a outro durante a liturgia.
Muitas foram as soluções artísticas e arquitetônicas utilizadas no tratamento da
bimah e do Aron Ha Kodesh dentro da sinagoga. Do ponto de vista da planta,
entende-se que estas soluções dividiram-se em basicamente três tipologias, que
têm em comum a presença de um vestíbulo precedendo a nave principal: o
primeiro, de origem ashquenazita 8 , contempla uma planta com a bimah ao centro

6

Lê-se parorret. Na transliteração do Hebraico para o Português lemos o “ch” com som de “rr”
Do grego “palco”, “tribuna do orador”.
8
Nome dado ao grupo de judeus oriundos da Europa do leste, França e Alemanha.
7
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e a Arca encostada na parede orientada ao leste. A congregação, neste caso,
rodeia o leitor e a plataforma, “abraçando-a” e a entrada está na parede oeste.
O segundo esquema é também muito tradicional e perpetuado pelos judeus
sefaraditas 9 , que empreenderam uma tentativa de resolver a bipolaridade espacial
da sinagoga ao colocar o Aron e a bimah em paredes opostas (leste e oeste),
situando a entrada na parede norte ou sul. Este esquema é muito interessante, pois
cria um corredor por onde a Torah passa quando é levada do armário até a
plataforma de leitura. No entanto, acaba dando ao espectador, situado ao longo
das paredes mais longas da planta retangular (norte e sul), uma posição um pouco
desagradável para acompanhar o culto.
O terceiro tipo reflete uma mudança bastante radical com relação aos primeiros,
levada a cabo durante o chamado Movimento Reformista, vivido por muitas
comunidades judaicas européias (principalmente ashquenazitas) no início do século
XIX, configurando-se assim no mais novo dentre os três esquemas. Nele, a bimah
assume uma posição junto à Arca Sagrada, concentrando toda a atenção do
público no leste, num arranjo tipo teatro, criando uma tipologia mais parecida com
aquela de uma igreja cristã.

Diferentes esquemas planimétricos, marcados pela bipolaridade da planta da sinagoga: ashquenazita, sefaradita
e Reformista. 1 – Aron Ha Kodesh; 2 – Bimah; 3 – Vestíbulo de entrada.

9

Originários da península ibérica. Sefarad quer dizer Espanha em hebraico. O termo identifica os judeus que se
instalaram em Portugal, Espanha e norte da África depois da saída da Palestina em 70 EC, desenvolvendo forte
intercâmbio com a cultura local e criando novos dialetos como o ladino, que admitiu influências do hebraico no
castelhano. É um grupo também conhecido pela convivência pacífica com os Árabes, que ocuparam
principalmente o sul da Península Ibérica entre os séculos VIII e XV EC. A Inquisição, a partir de 1492, marca
uma diáspora sefaradita em direção à Europa Oriental, África e América.
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Quase todos os elementos litúrgicos judaicos têm origem no Tabernáculo e nos dois
Templos de Jerusalém, os primeiros espaços religiosos do judaísmo. Além da Arca
Sagrada e do baldaquino, toda a sinagoga deve ter uma menorah, um candelabro
de sete braços, em recordação ao candelabro que ornava a parte sagrada do
Tabernáculo. Acima do Aron Ha Kodesh também é obrigatória a presença do ner
tamid, ou luz eterna, uma chama permanentemente acesa (de preferência
originada da queima de algum tipo de óleo) que simboliza a aliança entre Deus e
os Judeus. A construção da menorah e do ner tamid também não é regulada por
regras ortodoxas, algo que as torna, junto à Arca e à bimah um tema de trabalho
arquitetônico dentro da sinagoga.
O tema da purificação e ablução com água é também uma antiga tradição do
Templo, que se traduz dentro da sinagoga na presença de uma Mikvê, a banheira
ritual de purificação, em algum ponto mais reservado da edificação. Além disso, o
vestíbulo deve abrigar uma pia para lavagem das mãos antes da entrada da
sinagoga (netilat iadaim).
Os horários de rezas são oriundos da estrutura litúrgica do Templo e teoricamente
acontecem todos os dias, de manhã (shacharit), à tarde (mussaf) e noite (minchá).
O shabat (sábado em hebraico) é o dia santo da semana e tem início ao nascer da
primeira estrela da sexta-feira. O serviço de shacharit do shabat marca a leitura
semanal da Torah, cujo ciclo é anual. O trecho da semana a ser lido é chamado de
Parashah. Logo após, lê-se a Haftarah, outro trecho, normalmente dos livros dos
profetas, que se refere ao tema da Parashah, fechando o serviço da manhã do
sábado, o mais importante da semana.
Além de herdar elementos de seus precedentes, a sinagoga também tem regras
funcionais e litúrgicas definidas através da interpretação das leis judaicas em obras
de referência teológica como o Talmud 10 , por exemplo. Uma das mais importantes
diz respeito ao fato de que aquele que está rezando deve estar virado para
Jerusalém, pois assim o fez o profeta Daniel, exilado na Babilônia: “[...] Daniel [...] foi
para sua casa, a qual tinha, no seu aposento, janelas abertas em direção de

10

O Talmud é a junção de dois livros milenares da teologia hebraica. O primeiro é a Mishnah, obra que
compilou séculos de sabedoria judaica oral, e foi escrita no século II EC. O segundo é a Guemarah, uma
coletânea da série de estudos e interpretações da Mishnah, e que foi concluída no século V EC.
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Jerusalém, e três vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e louvava seu Deus”
(BÍBLIA SAGRADA, 1969, p.1111, Daniel 6:11).
Em outras palavras, toda sinagoga na diáspora ocidental deve estar orientada para
leste 11 , o que significa que a Arca Sagrada está sempre posicionada junto ao muro
que tem esta orientação, fazendo com que a congregação reze mirando a Torah
e, por conseqüência, Jerusalém, antiga sede do Templo.
Outra disposição da Halachah (leis judaicas) acerca da liturgia judaica é a Mehitza,
a separação de homens e mulheres dentro do shul. Na visão do judaísmo ortodoxo,
os sexos devem estar apartados na sinagoga, até mesmo sem contato visual. No
entanto, as diferentes orientações religiosas judaicas, vêem o assunto de maneiras
diversas 12 . As comunidades reformistas aboliram a separação completamente, por
exemplo, permitindo também a presença de mulheres na leitura da Torah e na
condução dos serviços. Outras comunidades mantêm a separação física através
do uso de uma galeria elevada, enquanto algumas buscam uma alternativa mais
simbólica, através de uma ligeira diferença de cota de nível no piso. Já
congregações como a Sociedade Israelita da Bahia não observam qualquer tipo
de separação, mas as mulheres não podem ler a Torah ou oficiar serviços. O tema,
desta maneira, assume múltiplas facetas, cabendo ao arquiteto responder às
demandas daquela congregação, representada pelo rabino que tem o papel de
observar aquilo que deve ser feito ou não.
O rabino da comunidade, neste sentido, é aquele que prega, ensina e trata de
questões pertinentes ao funcionamento da congregação e das atividades
comunitárias. É também o rabino que cuida tanto de feriados judaicos importantes,
quanto de acontecimentos ligados ao ciclo da vida judaica como o Bar Mitzvah
(maior idade religiosa) ou o casamento. O rabino não é como o padre, um
sacerdote de Deus na terra, mas sim alguém formado na Yeshivah, a escola
teológica judaica. Isto significa, na verdade, aprofundar-se nos assuntos pertinentes
11

Nas sinagogas situadas no hemisfério leste do globo, a orientação se dará a Oeste, sempre na direção de
Jerusalém.
12
É importante ressaltar que o Judaísmo não possui um comando central, ou mesmo hierarquia clerical
organizada. Nesse sentido, coexistem diferentes orientações frente à forma de viver a religião, sua liturgia e vida
cotidiana. Os principais grupos, nos dias atuais, são os ortodoxos, os conservadores, os liberais e os reformistas,
orientações que variam na sua maneira de enxergar as restrições da lei judaica tradicional com respeito à
alimentação (as leis de Kashrut) e a maneira de se vestir ou de comportar-se durante o shabat (sábado), por
exemplo.
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às leis judaicas tornando-o apto a orientar e ser o representante oficial de sua
congregação.
Na sociedade medieval européia, onde os judeus eram um grupo absolutamente
segregado da ordem cristã vigente, o tribunal rabínico (Beth Din) decidia diversas
questões jurídicas, inclusive aquelas ligadas à posse de terras. A sinagoga era o
espaço onde importantes anúncios eram feitos e até mesmo negócios eram
legitimados. O rabino medieval era o grande professor, lecionando as mais diversas
disciplinas e alfabetizando as crianças no hebraico, numa época em que poucos
sabiam ler ou escrever. Este papel persiste até hoje, sendo o rabino uma figura
fundamental dentro da preservação do conhecimento tradicional do judaísmo.
Os serviços religiosos, dessa forma, não demandam a presença obrigatória do
rabino, sendo que qualquer membro da comunidade pode ser o oficiante,
contanto que exista o Minian. No entanto, é comum que as congregações tenham
também um chazan (cantor), um estudioso, conhecedor do Hebraico, da Torah e
das melodias que caracterizam a liturgia na sinagoga. A maneira com que a
congregação acompanha o chazan durante o serviço também varia de acordo
com a sua orientação religiosa. Os mais ortodoxos, por exemplo, definem
individualmente o passo da leitura das preces, criando um ambiente mais
“desorganizado”. Já os Reformistas e Conservadores aderiram ao coro e ao canto
uníssono dentro da sinagoga, que segue o chazan de maneira ordenada.
Desta forma, podemos observar que poucas são as regras rígidas de conformação
da liturgia e do espaço religioso judaico. É mais apropriado falarmos de elementos
para uma liturgia judaica, que ao longo da história receberam diferentes
tratamentos

e

organizações,

resultando

assim

em

espaços

distintos.

Esta

heterogeneidade é uma característica histórica da sinagoga e ainda hoje persiste a
dúvida sobre os caminhos para consolidação de um arranjo universal destes
elementos litúrgicos. Mesmo programas anexos importantes, tais como a Mikvê, a
banheira ritual de purificação, nem sempre estão presentes, também dependendo
da orientação religiosa da congregação e dos meios financeiros que permitam sua
concretização.
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1.3 DA DIÁSPORA AO SÉCULO XVIII

Após a definitiva destruição do Templo e a diáspora do ano 70 EC, boa parte da
população judaica espalhou-se pela Europa e norte da África, iniciando uma
ocupação lenta e gradual, porém sólida, deste território. Assim como em seu
surgimento, quando utilizou modelos tipológicos alheios ao do Templo para
organizar-se, a sinagoga da diáspora no primeiro milênio seguiu um caminho
semelhante. Ao chegar em terras desconhecidas, os judeus levaram poucas
referências arquitetônicas, adaptando sua liturgia à arquitetura e às condições
técnicas locais.
Na Europa, maior destino dos imigrantes, os remanescentes mais antigos de
sinagogas datam do século XII. Deste momento, destacam-se as sinagogas góticas
de Worms (1175) e de Praga (séc XII), cidades da atual República Tcheca. Admitese que o período anterior tenha sido marcado pelas dificuldades do exílio, bem
como pelo isolamento num sistema feudal caracterizado pela ordem católica do
medievo europeu. Nesse sentido, o afastamento das comunidades judaicas em
relação à ordem social vigente será uma marca presente em quase toda a Europa,
não só na época da Alta Idade Média, mas também no período que se segue até
o século XIX. A grande maioria das comunidades não foi capaz de construir uma
sinagoga, adaptando espaços alternativos tais como porões e estábulos,
principalmente se o período era de maior intolerância.
Dentre os locais de “confinamento judaico” mais conhecidos na história européia
estão as judiarias da Península Ibérica pré-inquisição e os “ghetti” italianos, modelos
práticos de como essas comunidades eram compulsoriamente organizadas.
Destaca-se neste contexto o Gueto de Veneza, onde viveram no século XVII as
comunidades sefaraditas, que haviam fugido da Espanha após 1492, ano de
estabelecimento do Tribunal da Inquisição.
A diferenciação entre judeus ashquenazitas e sefaraditas, será ainda outro
elemento de descentralização da expressão artística judaica, à medida que estes
dois grupos desenvolveram rituais, espaços e dialetos diferentes entre si, embora de
raiz semelhante.
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Assim, diversos modelos de sinagoga foram materializados durante a Idade Média,
o Renascimento e o Barroco. Alguns dos exemplares mais importantes, mostrados
nas imagens a seguir, ilustram a variedade de soluções construtivas e de
vocabulário, que variavam de acordo com o tempo, o lugar e o regime políticoreligioso dominante.
Na expressão decorativa do espaço interior, vale destacar o esforço realizado em
prol da manutenção das tradições religiosas, ação que conservou vivos os
elementos fundamentais da sinagoga: a Arca Sagrada (Aron ha Kodesh), e a
bimah. Mesmo considerando o caráter iconoclasta do judaísmo, é possível observar
que os interiores eram objeto de rico trabalho decorativo, onde elementos como a
caligrafia hebraica tinham lugar cativo. Destacam-se nesse conjunto as sinagogas
de madeira polonesas do século XVIII, posteriormente dizimadas pelo regime
nazista.
Do ponto de vista da linguagem arquitetônica e estética, este contexto resultou
numa adaptação das sinagogas às condições e regulamentos existentes em cada
situação específica, conseqüência de uma certa submissão às experimentações
construtivas e artísticas do regime dominante católico, ou mesmo islâmico, no caso
do sul da Espanha. Tal situação pode ser entendida como uma “condição imposta
pelo gueto” (LEVISKY, 2000, p. 188). As sinagogas eram, assim, edifícios mais reclusos
e menos destacados, até por questões de segurança, ou mesmo pelo
comportamento não proselitista da religião judaica, o que significou pouca
elaboração de artifícios formais específicos, exceto aqueles condicionados por
questões tecnológicas e construtivas. Nesse sentido, esses prédios diferenciam-se da
igreja católica, um tipo de construção sempre ligada à vanguarda da
experimentação arquitetônica e de grande participação na organização dos
espaços urbanos europeus medievais, uma conseqüência da força política e
econômica da Igreja.
Em sua dissertação de mestrado, “Sinagogas: a sacralização do espaço e
espacialização do sagrado”, a arquiteta Adriana Levisky resume a problemática
acima colocada ao elaborar o conceito de “estética do gueto”. Para ela, a
preocupação mostrada com a decoração e o desenvolvimento do espaço interior
da sinagoga em contraste com a pouca elaboração do edifício no exterior reflete
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uma manifestação artística constrangida, acima de tudo, pela condição
geopolítica dos judeus até o século XIX. A segregação das comunidades judaicas
teria criado um cenário de elaboração limitada da sinagoga enquanto espaço
judaico, por excelência. Não fosse a condição do gueto, diz Adriana, “talvez tivesse
sido destinado ao espaço religioso judaico das sinagogas uma outra atenção
estética” (LEVISKY, 2000, p. 189).
Em outras palavras, podemos entender que até o século XIX, pelo menos, a
sinagoga teve um papel mais importante na perpetuação da reunião e das
tradições litúrgicas judaicas do que propriamente na construção de uma
identidade simbólica e estética homogênea dentro do judaísmo.
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Sinagoga de Worms, na República Tcheca
(1175). A planta mostra a divisão entre
homens e mulheres. Na parte principal está a
bimah, entre dois pilares que se situam no eixo
da Arca Sagrada. Fonte: MEEK, 1996, p.84.
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Altneueschul, em Praga (1180). Exemplo de Sinagoga medieval, com teto de abóbadas ogivais e pilares
centrais. O baldaquino é marcado pelo gradil metálico. Fonte: MEEK, 1996, p.90.

Sinagoga Santa Maria La Blanca, Toledo, Espanha (c. 1200).
Um dos exemplos mais marcantes da influência árabe
numa construção ligada ao judaísmo. A Sinagoga tem
estilo mudéjar e foi posteriormente convertida em igreja,
fato que explica o seu nome atual. Fonte: MEEK, 1996,
p.106.
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Scola Spagnola, em Veneza, Itália (1655). A exuberância do barroco foi marcante na ocupação do “ghetto” de
Veneza pelas comunidades migrantes da Península Ibérica dominada pela inquisição. Na primeira imagem vemos
o Aron Ha Kodesh, na parede leste e na segunda imagem vemos a bimah, localizada na parede oposta,
organização tipicamente sefaradita. Fonte: MEEK, 1996, p.120.

Sinagoga de Pinsk, Polônia (1640). Edifício que representa uma tipologia de sinagoga conhecida como “quatro
pilares”. Neste tipo de sinagoga, a bimah está no centro de um espaço quadrado, e tem seus vértices coincidentes
com quatro pilares que sustentam as abóbadas da cobertura. A Arca Sagrada é representada pelo recesso na
parede ao fundo. Fonte: KRISNKY, 1996, p.208.
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Sinagoga de Lancut, Polônia, Séc. XVII. Aqui a bimah central é
também marcada pela estrutura portante do edifício. Esta
tipologia resolveu melhor o espaço interior das sinagogas, onde
a estrutura central costumava atrapalhar a relação entre a
bimah e a Arca Sagrada. Fonte: KRISNKY, 1996, p.226.

Sinagoga da vila de Volpa, Polônia (início do século XVIII), um dos exemplares mais importantes dentre as
tradicionais sinagogas de madeira do leste europeu. A Bimah está localizada no centro do espaço de rezas. Fonte:
KRISNKY, 1996, p.226.
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2 RAÍZES DA RENOVAÇÃO

2.1 O MOVIMENTO REFORMISTA

A mudança estrutural da Revolução Industrial e a laicização dos estados europeus
terão um papel importante na mudança do judaísmo enquanto religião, e
conseqüentemente na mudança do espaço da sinagoga, a partir do século XIX.
Para o judaísmo será extremamente representativo o fenômeno da Emancipação,
processo iniciado naquele período e caracterizado pela gradual aquisição de
direitos civis pelos judeus, inicialmente na Alemanha e posteriormente na França,
Inglaterra e Estados Unidos. O fim das leis discriminatórias transformou o judeu em
cidadão, comprometendo-o com o Estado e inserindo-o definitivamente na nova
sociedade industrial.
Esta nova condição civil deflagrou um processo de assimilação cultural que, por sua
vez, fez com que parte das comunidades judaicas desse início a um novo pensar,
uma resposta ao movimento de assimilação deflagrado pelo rompimento do gueto,
nomeado de Movimento Reformista. O Reformismo reviu pela primeira vez uma série
de valores milenares e atingiu importantes comunidades na Europa, sendo de
grande representatividade frente ao judaísmo como um todo. Mudanças bastante
radicais tais como a abolição da circuncisão e das regras de alimentação (kashrut),
ou a relativização do sionismo 1 e observação do Shabat aos domingos, foram
introduzidas em muitas comunidades. Segundo o Rabino Jonathan Romain,
participante do Movimento Reformista Judaico Britânico, a primeira sinagoga com
essas características foi estabelecida em Seesen, Alemanha, em 1810 (ROMAIN,
2006, p.1).

1

Sion é uma antiga designação hebraica para Jerusalém, mas já nos tempos bíblicos tornou-se um termo que
simbolizava a terra natal nacional (vide Salmos 137:1-6). Com este sentido, tornou-se referência nos discursos
em prol da renovação judaica nacional e religiosa. As ligações com Sion levaram ao aparecimento de inúmeros
Movimentos Sionistas desde a antiguidade, que culminaram no moderno Movimento Nacional de Liberação
Sionista, fundado no século XIX pelo jornalista austríaco Theodor Herzl. A causa Sionista levou ao retorno à
Palestina e à criação do Estado de Israel, em 1948, uma vez que o objetivo do movimento é a renovação política
e espiritual dos judeus em sua terra ancestral. Fonte: http://www.jewishvirtuallibrary.org
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Em 1846 o Movimento Reformista chegou aos Estados, onde se beneficiou da
ausência ainda maior de uma autoridade central religiosa, espalhando-se com
grande força. Até hoje muitas comunidades americanas têm esta orientação
religiosa. Em 1880, noventa por cento das sinagogas americanas era reformista 2 ,
algo que dá a dimensão da força do Movimento, apesar de suas propostas
radicais.

Sinagoga da Rue de La Victoire, Paris, 1847. Fonte: MEEK, 1996, p.178.

Novos edifícios testemunharam esse momento histórico, representando mudanças
significativas no tema da arquitetura ligada ao judaísmo. Além de alterações nos
arranjos planimétricos tradicionais, esta nova posição social judaica gerou uma
notável diferença na escala dos prédios. Se antes eles não passavam de pequenos
Bet Ha Knesset (casas de congregação), muitas vezes escondidos e reclusos,
tornaram-se naquele momento construções monumentais, francamente abertas
para a rua e preparadas para públicos de até três mil pessoas, como é o caso da
Sinagoga da Oranienburgerstrasse (1866), em Berlin, da Sinagoga da Rue de La
Victoire (1847) em Paris ou do Tempio Maggiore de Roma, inaugurado em 1904 com
desenho de Vincenzo Costa e Osvaldo Armanni.
A maioria destes exemplares assumiu o nome de “Templo”, uma vez que suas
comunidades já não enxergavam mais a necessidade de olhar a sinagoga como
2

Segundo informações da website “Jewish Virtual Library” - www.jewishvirtuallibrary.org/index.html
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uma espécie de “paliativo” para o Templo de Jerusalém, aceitando assim sua
destruição eterna e tomando de empréstimo sua denominação. O nome “Templo”
também se adequava melhor à nova escala das sinagogas, uma particularidade
que acabava realçando a nova posição social das comunidades judaicas, num
sentido de auto-afirmação.

Sinagoga da Oranienburgerstrasse, Berlin, 1866 – fachada principal e plantas do térreo e das galerias elevadas.
Consolidação da organização Reformista, que junta a Arca Sagrada e o Baldaquino no mesmo ponto da planta,
numa tipologia de “auditório”. Fonte: KRISNKY, 1996, p.265.

Outras mudanças claras na liturgia, como a instituição do coro e canto uníssono da
congregação, a mudança do hebraico para a língua local e a instituição do órgão,
visavam concorrer com o culto protestante, muito popular entre os jovens judeus,
que freqüentemente se convertiam no intuito de procurar algo mais compatível
com seu novo status. A presença de um chazan (cantor) liderando o serviço
litúrgico ganha força neste período, como uma adaptação do culto ortodoxo, algo
que se tornou tradição em muitas comunidades até os dias atuais.
Do ponto de vista da arquitetura, a mudança mais importante foi o aparecimento
de um terceiro esquema planimétrico para organizar a relação entre a bimah
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(baldaquino) e a Arca Sagrada, numa tipologia diferente daquelas usadas até
então. Neste caso, as comunidades reformistas propuseram a junção destes dois
elementos na parede leste, criando um espaço de caráter similar ao da igreja
protestante, voltado a um ponto de atenção único, onde o oficiante encontrava-se
virado para o público. Assim, a planta tipo “teatro” se incorporou dentro do
judaísmo, criando mais uma alternativa tipológica junto àquelas existentes,
pertencentes aos ritos ashquenazita e sefaradita (vide capítulo I – p. 29).
Embora polêmicas no que dizem respeito à manutenção das tradições, as
mudanças empreendidas pelo Reformismo dão força à difusão de uma nova
sinagoga: maior e mais imponente, aberta de forma franca para a rua e para a
cidade, partícipe do contexto urbanístico.
O momento histórico, por sua vez, era marcado pela presença dos estilos ecléticos
de

referência

historicista,

característicos

do

século

XIX.

As

escavações

arqueológicas do fim do século XVIII, as conquistas Napoleônicas no norte da África
e o esgotamento do Barroco e do Rococó, dentre outros motivos, deram à
linguagem do ecletismo o domínio da expressão arquitetônica neste momento.
Desde o neoclássico, passando pelo neo-gótico (bastante ligado à revisão dos
valores cristãos) até estilos neo-orientalistas (egípcios, bizantinos e mouriscos), a
arquitetura institucional do século XIX absorveu uma gama enorme de referências
estéticas, cada qual correspondente à manutenção e difusão dos novos valores
pós-industriais e republicanos na cultura, economia e política.
O cenário geral fez do edifício judaico também um campo de experimentação
destes estilos. Principalmente no que tange às experiências de aparência oriental,
esta linguagem do “revival” buscava as origens do judaísmo, inspirada nos achados
das primeiras escavações arqueológicas na Terra Santa, algo que consiste num
primeiro esforço conjunto para encontrar uma linguagem e um vocabulário
arquitetônico que pudessem ser considerados como próprios da sinagoga.
Edifícios como o Tempio Maggiore em Florença, projeto de Falcini, Micheles e Treves
inaugurado em 1882 ou Templo Emanu-El, inaugurado em Nova Iorque em 1929 são
destaques neste contexto, composto por centenas de edifícios construídos,
principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Segundo Harold Meek, o edifício
em Florença representa, por exemplo, o “uso mais criativo e consistente de
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arquitetura Mourisca no desenho de sinagogas” (MEEK, 2000, p.196 – trad. nossa).
Neste sentido, o uso de cúpulas, arcos em ferradura e motivos árabes na
decoração estão entre os artifícios mais utilizados na expressão destes prédios.

Tempio Maggiore em Firenze, Itália, 1882 – Falcini, Micheles e Treves. Fachada principal e vista da nave. Fonte:
MEEK, 1996, p.196.

Sob a perspectiva da busca por uma identidade estética judaica, após séculos de
submissão e reclusão, o Reformismo traz valores tão controversos quanto as próprias
modificações estruturais que propôs.

Dentre os aspectos mais positivos está o

aparecimento da pergunta “Em que estilo devemos construir?” 3 , síntese da busca
por uma linguagem que pudesse de fato representar as tradições judaicas, sua
história e suas raízes. Apesar disso, é possível dizer que o ecletismo historicista forçou,
mais uma vez, a utilização de soluções e elementos estéticos externos ao repertório
simbólico da religião. As mudanças tipológicas trazidas também acabaram por
contribuir para a heterogeneidade do espaço litúrgico judaico, à medida que
importaram um modelo proveniente de outros edifícios religiosos para as sinagogas.
No saldo geral, no entanto, o momento é caracterizado pela capacidade do
Reformismo de congregar grandes comunidades urbanas, de reviver o judaísmo
3

Título do livro publicado pelo arquiteto vienense Heinrich Hübsch em 1828. No original, em alemão: In
welchem Style sollen wir bauen (MEEK, 2000, p.173).
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dentro da sociedade civil após centenas de anos de isolamento e de criar um
conjunto coeso de edifícios até hoje marcantes na paisagem das cidades
européias e americanas, apesar da massiva destruição imposta pelo Nazismo, antes
e durante a Guerra.
Ao olhar o Reformismo através de sua manifestação arquitetônica, podemos
entendê-lo como um momento de transição, uma primeira tentativa de materializar
a assimilação judaica e seu novo espaço de culto, através de decisões fortes e
polêmicas. Acima de tudo, o Reformismo consistiu no início de uma reflexão, um
primitivo ímpeto de renovação da sinagoga, dentro do hiato de liberdade que o
século XIX representou para o judaísmo ao fim do segundo milênio, momento este
coincidente com a experimentação estilística eclética em voga no âmbito da
arquitetura.

2.2 CONTRIBUIÇÃO MODERNISTA ENTREGUERRAS

O período entreguerras foi marcado pelo advento do modernismo nas artes
plásticas como um todo. Na arquitetura, os valores modernos da racionalização e
industrialização da construção civil levarão ao abandono do adereço e do
supérfluo na expressão plástica dos edifícios, pensada sob a ótica da otimização do
processo construtivo durante a reabilitação da Europa após a Primeira Guerra
Mundial (1914-1919). Principalmente no campo da habitação, as propostas
modernistas revisaram o papel das construções, encaradas agora como máquinas,
preparadas para trabalhar com precisão e dispensando a presença daquilo que
não fosse absolutamente necessário a seu funcionamento.
A “máquina de morar”, representada pelo “Esprit Nouveau” de Le Corbusier, revelase em seus estudos para a Casa Citrohan em Stuttgart (1925), que também
antecipa “Les 5 Points d’une architeture nouvelle”, formulados posteriormente, em
1926 (FRAMPTON, 1992, p.154). As fachadas puras e simples, além do volume
retilíneo e regular acabaram por se transformar na síntese de uma expressão
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estética e construtiva que, em diferentes graduações, foi referencial ao Movimento
Moderno.

Igreja de Notre Dâme em Rancy, Paris, 1923 - August Perret. Fonte: STOCK, 2004, p.13.

No caso da arquitetura religiosa, o modernismo dos anos 20 e 30 trouxe um
rompimento com o tradicionalismo imposto por esta função e seu programa,
impregnado por uma tradição milenar, que impunha suas próprias “fórmulas” de
materialização, principalmente no caso do catolicismo. Segundo Justo Isasi, “Para
os modernos da Bauhaus, a igreja era um projeto tabú, anacrônico e reacionário”
(ISASI, 2002, p. 18 – trad. nossa).
Neste contexto, foi significativo o movimento de renovação litúrgica do catolicismo,
muito forte na Alemanha e liderado por teólogos como Romano Guardini. As
mudanças na liturgia e na maneira de ver a religião logo encontraram abrigo nas
novas igrejas modernistas que, por sua vez, tiveram a capacidade de influenciar o
contexto de concepção dos edifícios religiosos como um todo.

Obras como a

Igreja de Notre Dâme em Rancy (1923), de August Perret, por exemplo, considerada
“a primeira igreja em concreto do século XX” (STOCK, 2004, p.12), são
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representantes da presença de uma nova linguagem, resultante de uma renovada
proposta funcional.
Outro nome importante no contexto católico é o do arquiteto alemão Rudolf
Schwarz, autor de obras tais como a Igreja do Corpus, em Aquisgrán, Alemanha
(1930). Nesta obra, Schwarz “não duvida em arrojar, deixando de lado o fardo
histórico da iconografia católica e usando a imagem da modernidade industrial
para reinterpretar o templo de nave única” (ISASI, 2002, p. 19 – trad. nossa).

Igreja do Corpus - Aquisgran, Alemanha,
1930 - Rudolf Schwarz. Simplicidade como
novo paradigma na arquitetura religiosa.
Fonte: ISASI, 2002, p.18.

As sinagogas também aceitaram uma nova expressão artística e arquitetônica,
embora poucos tenham sido os exemplares construídos nos quatorze anos que
marcaram o intervalo entre o fim da Primeira Guerra e a ascensão do Partido
Nacional Socialista na Alemanha, em 1933. Inseridas neste processo mais amplo, de
reproposição da produção arquitetônica e do recinto religioso, as sinagogas
modernistas incorporaram a simplicidade estética e formal à resolução do espaço
ligado ao judaísmo. Diferente das mudanças engendradas durante o período do
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ecletismo neo-historicista, que eram baseadas também em transformações no
contexto judaico sóciopolítico e religioso, neste momento são os valores da nova
arquitetura os responsáveis pelas modificações trazidas a estas propostas.
Absorvida de fora para dentro no judaísmo, a linguagem moderna foi bem acolhida
por comunidades que viram nas vanguardas a oportunidade de consolidar os
paradigmas de renovação propostos no século anterior. A linguagem despojada,
simples e limpa era também de fácil adaptação ao culto iconoclasta judaico,
historicamente menos ligado aos valores tradicionais da arquitetura religiosa e ao
“fardo da iconografia tradicional” que se tentava pulverizar no espaço católico.

Sinagoga de Zilina, Eslováquia, 1298 – Peter Behrens. Perspectiva geral, cúpula no interior da sinagoga e planta do
pavimento térreo. Fonte: KRINSKY, 1996, p. 306.

No âmbito das sinagogas, a contribuição modernista do entreguerras foi também
importante porque inseriu definitivamente o edifício para a liturgia judaica dentro
deste conjunto mais amplo de experiências. Obras como a Sinagoga de Zilina
(1928), na Eslováquia, projeto de Peter Behrens, são contemporâneas à Igreja do
Corpus de Rudolf Schwarz, por exemplo.
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Um aspecto interessante da comparação destas primeiras sinagogas modernistas
com os prédios Reformistas do século anterior foi a capacidade dos novos edifícios
de retirar da simples decoração a responsabilidade pela procura de uma
identidade

judaica

dentro

da

sinagoga.

Estes

exemplares, pelas

próprias

características estéticas do modernismo estiveram mais ligados à tentativa de
imbuir o espaço construído com o espírito da liturgia judaica, conformando-se em
experiências pioneiras na manipulação dos materiais, da luz e do volume no intuito
de reforço do culto e caracterização do ritual judaico dentro da sinagoga. A
essência da linguagem modernista, atenta ao espaço tridimensional e às funções
nele desempenhadas, modificou a sinagoga não através da importação de
modelos tipológicos e decorativos, mas ressaltando o cenário para a liturgia
existente através da manipulação da estrutura, dos materiais e das aberturas,
dentre outros.
A Sinagoga de Zilina, por exemplo, incorporou no volume externo diferentes
tratamentos de textura e materiais no sentido de mostrar e marcar a posição de
elementos importantes no interior, como a Arca Sagrada. Em Zilina vemos também
um uso mais comedido da cúpula, adornada por motivos geométricos abstratos e
de proporção diferenciada, configurando assim uma espécie de reinterpretação
do elemento, mais do que mera reprodução.
Já na Sinagoga Reformista de Plauen, Alemanha, construída entre 1928 e 1930, o
arquiteto Fritz Landauer “[...] atingiu efeitos expressivos principalmente através da
manipulação de elementos arquitetônicos mais do que através da colocação de
detalhes orientais” (KRINSKY, 1996, p. 305). Landauer procurou manipular o espaço
interno e suas proporções, criando efeitos de luz, buscando uma solução estrutural
instigante para a galeria elevada de mulheres e ressaltando a presença da Arca
Sagrada através de um recesso no volume interno. A fachada era distintamente
moderna, a forma prismática, decorada apenas por uma pequena Estrela de David
num dos cantos do volume, sintetizando uma linguagem bastante diferente
daquela do ornamento e do ecletismo.
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Sinagoga de Plauen, Alemanha, 1930 – Fritz Landauer.
Fonte: KRINSKY, 1996, p.305.

Valores semelhantes também podem ser observados na Sinagoga de Dollis Hill,
perto de Londres, construída entre 1933 e 1937 pelo arquiteto inglês Owen Williams.
Segundo Krinsky,

O arquiteto conseguiu mostrar as qualidades da arquitetura funcionalista
moderna. As paredes de concreto, deixadas em sua cor natural, revelavam
em sua textura levemente emborrachada [...] a honestidade de sua
construção e a dignidade de materiais humildes e não tradicionais” (KRINSKY,
1996, p.420).

50

Sinagoga de Dollis Hill, Londres, 1934 – Owen Williams. Fonte: KRINSKY, 1996, p.421.

Dessa forma, a maior contribuição dos primeiros exemplares modernistas de
sinagogas parece ter sido a de forjar as bases estéticas para as reflexões que
dominaram o judaísmo depois da Segunda Guerra.
A mudança significativa que representou a transição do ecletismo para o
modernismo criou um momento de ruptura, que determinou as bases para novas
discussões acerca do tema da identidade no ambiente judaico. A maior atenção
dada pelas vanguardas ao espaço, propriamente dito, proveu os arquitetos de
sinagogas com uma oportunidade para iniciar uma revisão mais profunda de sua
estrutura e expressão artística. Este contexto, assim, acabou revelando-se como
uma prévia das conseqüências da eclosão da segunda grande guerra, em 1939, e
de seus efeitos no desenvolvimento da arquitetura de sinagogas após o Holocausto,
que consolidaram o moderno como expressão de renovação, forçando-o no
sentido de um desenvolvimento estético e artístico específico.
Assim, estas sinagogas souberam absorver influências estéticas “externas”, olhando
também de forma mais profunda para o seio da religião do ritual na busca pelos
significados a serem materializados, fenômeno que ganharia força após a Segunda
Guerra.
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3 PÓS-GUERRA E A CONSOLIDAÇÃO DO MODERNO

3.1 IDENTIDADE JUDAICA NO PÓS-GUERRA

Embora seja possível identificar as sementes de renovação e mudança na
arquitetura ligada à liturgia judaica desde o Movimento Reformista, em meados do
século XIX, será somente na segunda metade do século XX que tais transformações
se concretizariam de maneira mais clara.
O fim da guerra em 1945 influenciou a produção arquitetônica judaica como um
todo, forjando um impacto ainda mais significativo sobre a maneira de pensar a
construção das sinagogas.

Nada que tivesse relação com o judaísmo passou

incólume frente ao Holocausto, o assassinato de cerca de seis milhões de judeus na
Europa durante o regime nazista 1 , fato que definirá um tema central de referência
ao trabalho de construir novos espaços de oração e encontro. Mais além, criará
entre os judeus, não importando sua orientação religiosa, um sentimento de repúdio
capaz de uni-los em volta de um discurso e de uma identidade única. O evento
marcou a maneira com que os judeus entendem sua relação com o mundo e,
como conseqüência, influenciou também a materialização de sua casa de
orações, estudos e encontros comunitários, a sinagoga.
Os Estados Unidos tiveram nesse contexto um papel fundamental, já que haviam se
tornado a nova casa de boa parte dos judeus emigrados da Europa nazista, dentre
eles arquitetos como Erich Mendelsohn. Mendelsohn será responsável por reflexões
que buscavam um projeto de sinagoga que não fosse apenas “símbolo das
conquistas materiais do homem, mas representante do renascimento espiritual da
religião após o Holocausto” (GRUBER, 2003, p. 85). Além dele, o arquiteto Percival
Goodman, defensor de idéias como:

1

O regime nazista de ideologia racial “ariana” eliminou também durante a Guerra mais de um milhão de eslavos,
seiscentos mil ciganos e centenas de milhares de homossexuais e deficientes físicos.
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De repente, deu-se o fato de que seis milhões de judeus foram massacrados
em três ou quatro anos, só por que eram judeus. Nós não sabemos de que
maneira outros grupos reagiriam a este acontecimento, mas entre os judeus
parece ter ocorrido o seguinte efeito: eles tornaram-se conscientes de si
mesmos como uma comunidade física, uma congregação. [...] Os maiores
efeitos

deste

sentimento

congregacional

são

basicamente

dois:

um

acréscimo no trabalho social judaico, filantropia e centros comunitários e um
novo ímpeto na construção de sinagogas. É para este ímpeto que devemos
agora dar atenção. (GOODMAN; GOODMAN, 2001, p.68 – trad. nossa).

Tal postura representa a busca por projetos mais ligados ao caráter simbólico deste
renascimento frente ao desastre dos anos anteriores, influenciando a expressão
arquitetônica destes edifícios.
Países latinos que também receberam imigrantes, como o Brasil e Argentina,
participarão deste processo, construindo novas sinagogas que buscavam unir a
estética modernista à expressão de “essência” judaica.
Outro fenômeno de grande importância no processo pós - guerra é a criação do
Estado de Israel, em 1948. Israel foi fundado como um reflexo direto dos
acontecimentos da Segunda Guerra, simbolizando, dentre outras coisas, o traçado
de fronteiras que pudessem dar aos judeus maior capacidade de defesa. Como
afirma um boletim oficial preparado para comandantes do exército no dia de
lembrança do Holocausto (Iom Hashoah) em 1983:

A solução sionista estabelecendo o Estado de Israel teve a intenção de
prover uma resposta ao problema da existência do povo judeu, considerando
que todas as outras soluções falharam. O Holocausto provou, em todo o seu
horror, que no século XX, a sobrevivência dos judeus não está assegurada à
medida que eles não são mestres do seu destino e que não tem poder para
defender sua sobrevivência. (DON-YEHIYA, LIEBMAN, 1983, p. 184 - tradução
nossa).
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Israel também terá papel importante dentro das proposições arquitetônicas ligadas
ao judaísmo no imediato pós-guerra. Além de sinagogas, o país é marcado pela
construção dos memoriais ao Holocausto, museus e escolas rabínicas, dentre outros,
caracterizando a pesquisa por uma expressão que mais do que “judaica”, fosse
israelense. Neste caso, “a procura por meios de expressar identidade judaica na
arquitetura em Israel no século XX e no início do século XXI tem sido caracterizada
pela ênfase na identidade nacional” (LEVIN, 2004, p. 32 - tradução nossa).
A criação do Estado de Israel criou também um fenômeno de “espacialização” da
fé judaica e da própria existência judaica como um todo.
Bruno Zevi, por exemplo, identifica que os constantes êxodos e dificuldades sofridas
pelos judeus na conquista de terras estáveis construíram boa parte da bagagem
cultural e organizacional da religião:

Quanto à história judaica, é supérfluo observar: é antiestática e antiespacial
sem termos de comparação. Inicia-se por uma diáspora, o exílio no Egito, e
uma imigração em direção à Palestina. A diáspora se repete após a
destruição do segundo templo, e continua, ao longo dos séculos, com êxodos
dramáticos e sistemáticas tentativas de retorno. Nômades em seus primórdios
e errantes até a realização do sonho de Theodor Herzl, no exílio, conforme
assinala Nahum Goldmann, ‘exprime-se, por mais paradoxal que pareça, o
caráter específico de nossa história’(ZEVI, 2002, p.10).

No entanto, a experiência “estática” da volta a Israel influencia o judaísmo, uma
vez que este território volta a ter uma referência geográfica de origem e
identidade, depois de dois mil anos. A materialização dos espaços de culto em
Israel, neste sentido, aproveita muitas vezes a própria relação com o sítio para
estabelecer relações simbólicas de forte identidade, à medida que a história do
povo judeu se confunde com a história da Terra Santa.
Já a Europa, tradicional casa das sinagogas entre desde o medievo até o início do
século XX, permaneceu por muito tempo à margem do processo de construção de
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novos edifícios para a liturgia judaica, sendo poucos os exemplares construídos no
velho continente num período que segue até os anos noventa, pelo menos.
Nenhum dos países europeus voltou a ter a população judaica de antes da guerra,
sendo um dos maiores exemplos a Polônia, que de uma população de três milhões
de judeus antes de 1939, passou a poucos milhares em 1945.
No entanto, após duas gerações, a própria Alemanha, reunificada, vem
comandando um processo de revisão histórica que tem resultado na construção de
uma série de novas sinagogas, a partir de recursos do próprio governo.
A famosa “Kristallnacht” ou “Noite dos Cristais”, oportunidade em que os nazistas
destruíram centenas de sinagogas de uma só vez, em nove de novembro de 1938,
continua a ser lembrada como um marco do anti-semitismo e como motivadora da
renovação e construção de sinagogas que possam atender à crescente
comunidade judaica na Alemanha. 2 A natureza desta ampliação numérica,
materializada em grande parte por imigrantes do leste europeu traz ainda certas
peculiaridades. Como observa Edward Van Voolen:

Devido à supressão da religião, cultura e língua judaica durante mais de
setenta anos de comunismo, a maioria destes imigrantes não só precisa de
instrução básica na quase perdida herança de seus ancestrais, mas também
demanda integração ao seu novo país. (VOOLEN, 2004, p. 19 – trad. nossa).

Tal processo amplia a necessidade por discussões do ponto de vista interno das
comunidades, bem como serve de clara inspiração aos arquitetos designados para
desenhar as novas sinagogas que surgem como demanda e desdobramento do
crescimento da população judaica na Europa, sessenta anos após a Guerra. A
construção no território marcado como epicentro dos conflitos e do Holocausto
também traz especificidades, uma vez que em alguns casos ainda estão presentes
as marcas da destruição passada, utilizadas de forma referencial na concepção da
arquitetura.
2

Hoje vivem na Alemanha cerca de 100 mil judeus, grande parte imigrantes da antiga União Soviética e do leste
europeu. Cerca de 15 mil ficaram no país logo após a guerra. (LORENZ, 2004).
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Os dados acima colocados permitem visualizar, desta forma, mudanças no papel
da sinagoga após a Segunda Guerra. Dentre elas, a ampliação da necessidade
das congregações de estabelecer laços físicos mais fortes com o lugar em que
estão, afirmando assim sua identidade e função dentro de um determinado
território. O Holocausto realimentou também o papel simbólico do “shul” dentro da
cidade e da comunidade, revivendo as demandas do século XIX por um edifício
que pudesse ser visto e vivenciado pelo espaço urbano como um todo, assumindo
o papel de uma prova de sobrevivência.
Muitos anos depois, o genocídio da Segunda Guerra é ainda uma referência
histórica capaz de motivar e inspirar a construção de sinagogas, bem como de
outros programas ligados ao judaísmo. No desafio de materializar uma nova
identidade física e psicológica após o Holocausto e de suprir o judaísmo de uma
expressão estética própria, as comunidades encontraram e ainda encontram na
arquitetura um forte interlocutor.

3.2 CONTRIBUIÇÕES DE ERICH MENDELSOHN E PERCIVAL GOODMAN

Na primeira fase do pós-guerra, entre 1950 e 1960, o foco das atenções na
observação do processo de renovação da arquitetura das sinagogas estará
voltado principalmente para os Estados Unidos, que assume o papel de potência
vencedora e nova pátria de uma grande massa de judeus imigrantes. Erich
Mendelsohn (1887-1953) é um dos mais importantes representantes deste período,
construindo quatro sinagogas que seriam referência de modernidade, negação
definitiva do historicismo eclético, e de consolidação de uma nova linguagem da
arquitetura para a liturgia judaica no pós-guerra. O prédio da congregação B’nai
Amoona em St. Louis, Missouri (1950) é considerado a primeira sinagoga modernista
americana, além de se constituir no primeiro trabalho de Mendelsohn nos Estados
Unidos, motivo pelo qual demandou uma atenção especial do arquiteto.
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Sinagoga B´nai Amoona, St. Louis, Missouri, EUA, 1950 - Erich Mendelsohn. Foto da maquete, mostrando uma vista
geral, o volume da sinagoga em destaque. Fonte: JAMES-CHAKRABORTY, 2000, p.42.

Salão de rezas da Sinagoga B´nai Amoona – vista da Arca Sagrada, junto à bimah e perspectiva do salão
ampliado para o público das grandes festas, através da abertura de divisórias móveis. Fonte: JAMESCHAKRABORTY, 2000, p.47.

Uma das maiores contribuições de B´nai Amoona no desenvovimento de uma
renovada arquitetura para as sinagogas foi a consolidação de uma linguagem
eminentemente modernista, galgada ao mesmo tempo nos valores tradicionais da
sinagoga como “casa da congregação”. A criação do centro comunitário e do
programa desejado pela congregação nortearam a construção da sinagoga que,
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não obstante, destaca-se dentro do conjunto edificado pela sua grande altura,
cumprindo sua função “hierárquica”, como ponto mais importante do complexo.
Mendelsohn criou uma planta flexível, que permitia a ampliação do salão de rezas
na direção de outros salões comunitários comuns, separados por divisórias móveis.
O esquema foi posteriormente muito utilizado por congregações reformistas nos
EUA, cuja planta de organização longitudinal (com Arca e bimah juntas na parede
leste), poderia ser ampliada em momentos de grande acréscimo de público, como
nos feriados judaicos mais importantes do ano, Rosh Hashanah e Iom Kipur 3 .
Segundo Kathleen James-Chakraborty:
“A função, não o estilo, está no núcleo
deste tipo de edifício. [...] A essência
da conquista de Mendelsohn está na
acomodação da ampla gama de
espaços necessários para nortear uma
comunidade
CHAKRABORTY,

de

fiéis”.

2000,

p.40

(JAMES–

trad.

nossa).
Para além de seus aspectos funcionais,
a sinagoga B’nai Amoona 4 também foi
Sinagoga B´nai Amoona
CHAKRABORTY, 2000, p. 40.

–

Planta.

Fonte:

JAMES-

importante pela utilização de uma
nova

e

ousada

linguagem,

em

comparação ao conjunto anteriormente construído na América do Norte 5 . O
expressionismo quase futurista de Mendelsohn era encarado na época como um
passo adiante, uma atitude evolutiva baseada na visão daquilo que o judaísmo
poderia ser e representar no renascimento do pós-guerra. Tal espírito está presente
no âmbito do pensamento do arquiteto, como destaca Bruno Zevi, citando uma
carta escrita por Mendelsohn: “Noite quase sem dormir. Demasiado excitado pela
idéia de realizar qualquer coisa de excepcional: uma nova estrutura religiosa para
uma nova significação religiosa!” (ZEVI, 1984, p.180).

3

Respectivamente o ano novo judaico e o Dia do Perdão.
Devido a vontade de tornar a sinagoga mais próxima do novo endereço de grande parte da comunidade, a
Congregação B’nai Amoona decidiu vender o prédio projetado por Mendelsohn, convertido num Centro de Arte
Contemporânea em 1986, projeto de Trivers Architects (JAMES-CHAKRABORTY, 2000, p.68).
5
Conjunto este caracterizado pela linguagem do ecletismo neo-historicista.
4
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Atitude semelhante está presente na Park Synagogue, construída em Cleveland,
Ohio em 1953. Erich Mendelsohn também aposta na execução de um extenso
centro comunitário, onde a sinagoga se destaca pelo seu enorme volume semiesférico que marca o epicentro da implantação do complexo, que segue os
alinhamentos dos limites do lote, em forma de cunha.

Croqui da Park Synagogue em Cleveland, Ohio, EUA, 1953 – Erich Mendelsohn. Fonte: JAMES-CHAKRABORTY,
2000, p.54.

A cúpula é realmente o elemento mais importante deste projeto, merecendo,
portanto, a atenção dos críticos que se dedicaram a interpretar este trabalho.
Bruno Zevi, por exemplo, coloca que:

Uma cúpula na linguagem de Mendelsohn pode parecer uma intrusão
estática, espúria. No entanto neste caso este elemento alça-se sobre um
tambor de cristal e nasce do interior, da idéia da abóbada celeste sob a qual
os nômades instalavam a ‘tenda’ da arca. (ZEVI, 1984, p. 182).

Já Samuel Gruber destaca o domo como “símbolo de pureza formal, unidade e
universalidade” (GRUBER, 2003, p. 89) que, é preciso observar, também foi usado
nas mesquitas e igrejas durante séculos como elemento de materialização da
relação entre a arquitetura e o sagrado.
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Interior da Park Synagogue, mostrando o Aron Ha
Kodesh e a bimah. Fonte: GRUBER, 2003, p.86.

Cúpula da Park Synagogue. Fonte: GRUBER, 2003, p.86.

Do ponto de vista da identidade judaica, é preciso situar a influência que teve este
uso simbólico dentro de uma das últimas obras de um importante arquiteto como
Mendelsohn. Não só o Tabernáculo (a tenda do deserto), mas também outros
símbolos judaicos passam a manifestar-se dentro da arquitetura de sinagogas a
partir da construção das obras deste arquiteto alemão.

Planta e vista aérea da Park Synagogue em Cleveland, Ohio, EUA, 1953 – Erich Mendelsohn. Fonte: ZEVI, 1984, p.182.
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Tal processo ampliou a presença de valores judaicos dentro do movimento de
renovação das sinagogas motivado pelas vanguardas desde os anos trinta, abrindo
novos caminhos para a materialização da sinagoga na segunda metade do século
XX.
A cúpula da Park Synagogue também influenciou diretamente outras obras
importantes construídas ainda na década de 50. Tanto na Sinagoga de Givat Ram
em Jerusalém (1957), projeto de David Reznik 6 e Heinz Hau, como na Sinagoga
Rurahlee em Essen, Alemanha (1959), projeto de Dieter Knoblauch e Reinz Heise, a
cúpula aparece como espacializadora do sagrado, do divino e de sua ligação
com o mundano e a terra.

Sinagoga de Givat Ram, Jerusalém, Israel, 1957 – David Reznik e Heinz Rau. Fonte:
http//www.passia.org/jerusalemmeetings2000/heritage.html

6

David Reznik (1924) é arquiteto, carioca, tendo trabalhado ainda na época de estudante com Oscar Niemeyer,
entre 1943-48. Em 1949 imigrou para Israel, onde, em parceria com arquitetos mais velhos e já atuantes na cena
israelense modernista (Zeev Rechter e Heinz Rau), teve a oportunidade de projetar vários edifícios importantes,
como o campus da Universidade Hebraica de Jerusalém.
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Sinagoga Rurahlee, Essen, Alemanha - Dieter Knoblauch e Reinz Heise. Fonte: KRINSKY, 1996, p.226.

Mendelsohn projetaria ainda três sinagogas e centros de convivência (todas nos
EUA): o Centro Comunitário Emanu-El em Dallas, Texas (não construído), o Centro
Comunitário Emanu-El, em Grand Rapids, Michigan (1952) e o Templo Mount Zion
em St. Paul, Minnesota (1954), ambos completados após sua morte. Os projetos
mantém o esquema trazido em B´nai Amoona, onde a sinagoga se destaca como
volume autônomo dentro de um amplo centro comunitário, marcado pela
presença do pátio, articulador de todo o programa.

Sinagoga e Centro Comunitário Emanu-El, Grand Rapids, Michigan, EUA, 1952 – Erich Mendelsohn. Fonte: ZEVI,
1984, p.194.
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Sinagoga e Centro Comunitário Emanu-El, Grand Rapids, Michigan, EUA, 1952 – Erich Mendelsohn. Planta, que
mostra em destaque a circulação do edifício ao redor de um pátio, elemento fundamental das propostas de
Mendelsohn e o interior da sinagoga. Fonte: ZEVI, 1984, p.194.

Sinagoga e Centro Comunitário Mount Zion, St. Paul, Minnesota, EUA, 1954 – Erich Mendelsohn. Planta e vista
externa do volume da sinagoga. Fonte: ZEVI, 1984, p.197 e 198.
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Outro nome de destaque no contexto americano do pós-guerra foi o do arquiteto
Percival Goodman (1904-1989), citado por alguns autores como “o arquiteto de
sinagogas mais prolífico da história” (GRUBER, 2003, p.93), tendo projetado dezenas
de sinagogas entre 1950 e sua morte. Os exemplares mais interessantes deste
conjunto foram também construídos entre 1950 e 1960, quando o arquiteto, até
mesmo pela influência de Mendelsohn, inicia seus estudos, dando uma contribuição
significativa à construção de sinagogas.
Goodman era um judeu não praticante e dizia-se “um agnóstico convertido por
Hitler” (WIZE, 2001, p.1), tendo estabelecido grande identidade com a religião após
a Segunda Guerra Mundial. Seu interesse se traduziu no projeto vencedor da
competição que escolheu o projeto para o Memorial Americano aos Seis Milhões
de Judeus da Europa, no Riverside Park em Manhattan (1949 – não executado).
Percival também escreveu, junto ao seu irmão, Paul Goodman, uma série de textos
onde refletiu sobre a “nova sinagoga” do pós-guerra propondo, assim como
Mendelsohn, uma visão funcionalista do processo litúrgico como guia principal das
decisões arquitetônicas, que deveriam ser capazes de absorver o modernismo,
reinterpretando-o no âmbito da religião.
Num artigo chamado “Tradition from Function 7 ” (Tradição a partir da Função), ele
coloca que “... uma tradição de construção de sinagogas pode ser absorvida da
tradição que existe, por exemplo, no serviço e na congregação; ela não pode ser
importada de onde não existe, e não deveria existir, da construção e do estilo”
(GOODMAN; GOODMAN, 2001, p.62 – trad. nossa). Nesse sentido, Goodman foca
sua atenção na observação das coreografias litúrgicas judaicas (a saída da Torah
da Arca e sua leitura, por exemplo), ressaltando tais movimentos como campo de
trabalho no projeto. No tema decoração e embelezamento, Goodman também
clama pelo aspecto funcional, chamando a atenção de que “... os cuidados e os
investimentos devem ser dados àquilo que tem um uso mais freqüente e chama
mais atenção”. (GOODMAN; GOODMAN, 2001, p.63 – trad. nossa). Tal raciocínio
reflete-se na idéia de que o arquiteto funcionalista deveria pensar em sua

7

O artigo “Tradition from Function” foi escrito em parceria com seu irmão, Paul Goodman, e publicado na
revista de crítica arquitetônica Commentary de Junho de 1947, nº 542-44. O artigo foi reimpresso recentemente
numa coletânea sobre a obra de Percival Goodman, intitulada: Percival Goodman: Architect, Planner, Teacher,
Painter.
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arquitetura como substrato para o trabalho artístico de objetos como a Arca
Sagrada, os rolos da Torah, a bimah e a lâmpada eterna, em colaboração com
grandes escultores. Em outro artigo escrito pelos irmãos Goodman, o texto conclui
que:

Pela primeira vez na história moderna há uma tribo de artistas Judeus;
nenhum deles jamais trabalhou em edifícios religiosos; ao mesmo tempo [...],
eles estão cientes dos arquétipos Bíblicos, da tradição Profética e da simples e
sublime espiritualidade da teologia Judaica. Ainda há a comunidade judaica
trazida de forma repentina a uma nova consciência de si mesmo enquanto
congregação e expressando, ou a beira de expressar, uma grande parte
deste sentimento enquanto uma ação plástica, construindo. Por último, não
existe nenhuma tradição recente de design e decoração; há a necessidade
de voltar a tradições muito antigas, reinterpreta-las da forma contemporânea
mais livre, algo que os artistas modernos fariam de qualquer maneira [...]. Por
outro lado, há uma forte e contínua tradição do serviço congregacional, que
precisa ser liberado de suas excrescências, além de uma consciência do
senso de comunidade que deve encontrar seu caminho de expressão.
(GOODMAN; GOODMAN, 2001, p.71 – trad. nossa).

Esta defesa pela simbiose entre a escultura e arquitetura em projetos de sinagogas,
observando sua capacidade de traduzir os novos anseios das comunidades
judaicas, caracteriza uma das grandes contribuições de Percival Goodman na
concepção de uma nova identidade judaica na arquitetura do pós-guerra. Ao
propor esta relação mais forte entre a obra de arte e a arquitetura, Goodman
também estende as reflexões trazidas por Erich Mendelsohn, criando novas trilhas
para uma união coerente entre a renovação das vanguardas e o judaísmo.
Mesmo considerando que o processo é derivado de um contexto mais amplo 8 , a
produção de esculturas, murais e vitrais “judaicos” têm a peculiaridade de vencer
as restrições da figuração na religião, adaptando-se às brechas de tolerância. Tal
aspecto teria também consolidado o abstracionismo como uma manifestação
8

Oscar Niemeyer já havia proposto este tipo de interação, por exemplo, desde a Igreja de São Francisco, na
Pampulha (BH), inaugurada em 1943.
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artística coerente com o espaço da sinagoga, configurando-se como uma
linguagem mais adaptada ao espírito modificador da época e à teologia judaica,
representando imagens de caráter simbólico de modo mais sutil.
Assim, “a arte abstrata moderna estabeleceu um caminho importante no qual a
comunidade judaica pôde expressar a formação de uma nova identidade judaica.
[...] depois da tragédia do Holocausto, a comunidade judaica desejava exprimir a
sobrevivência do povo judeu” (WONG, 2004, p. 6 – tradução nossa).
Goodman também defende posição semelhante colocando que “Os ícones nãonaturalistas dos grandes artistas modernos são a mais tradicional decoração
concebível”. (GOODMAN; GOODMAN, 2001, p.64 – trad. nossa).
É interessante perceber, no entanto, que este tipo de comportamento penetrou,
sobretudo, nas comunidades de orientação reformista ou conservadora e menos
nas ortodoxas.

Sinagoga B’nai Israel em Millburn, New Jersey, EUA, 1952 – Percival Goodman. Vista da fachada principal
com sinagoga e a escultura de Herbert Ferber à esquerda. Fonte: ELMAN;GIRAL, 2001, p.77.
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Um dos marcos deste processo é a sinagoga B’nai Israel em Millburn, New Jersey
(1952). Nesta obra, Goodman reserva espaço para uma série de esculturas tanto no
interior como no exterior do edifício. Na fachada principal da sinagoga destaca-se
uma escultura de Herbert Ferber, chamada de “And the Bush was Not Consumed”
(“E O Arbusto Não foi Queimado”), colocada sobre o volume que corresponde
internamente ao nicho da Arca Sagrada.
A obra rememora o arbusto que ardia em chamas sem queimar, tema presente na
passagem bíblica que conta sobre o primeiro contato entre Deus e Moisés (Êxodo
3:2), tema sugerido pelo próprio rabino da congregação, Max Gruenewald: “O
arbusto ardia, mas não se consumia, o que reflete o destino de nosso povo”
(WONG, 2004, p.1 – trad. nossa) – uma reflexão natural de sobrevivência após o
Holocausto.
Simultanemente à sinagoga de Millburn, Goodman desenhou o Templo Beth El, em
Providence, Rhode Island, consagrado em 1954. Do ponto de vista do volume
externo poucos elementos identificam o prédio com sua função de Sinagoga,
embora a grande abóbada que cobre o santuário, propriamente dito, apareça
com destaque na fachada principal. Inscrições em hebraico e alguns símbolos
marcados na esquadria de vidro jateado que preenche o espaço entre a abóbada
e o muro lateral da sinagoga indicam para o exterior a presença de um edifício
judaico.

Sinagoga Beth El em Providence, Rhode Island, EUA, 1954 - Percival Goodman. Fachada principal e
abóbada que marca a presença da sinagoga. Fonte: GRUBER, 2003, p.95.
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Internamente o espaço é mais rico que externamente, coberto por uma grande
abóbada de madeira e livre de apoios intermediários. A orientação oeste-leste da
abóbada e da sua estrutura de madeira, formada por uma série de losangos,
ajudam a reforçar o caráter da liturgia, levando o olhar da audiência ao ponto em
que se juntam a arca sagrada e o púlpito.
O simbolismo é tratado de maneira
bastante discreta, através da relação
com as obras de arte. Aqui, o artista
egípcio-judeu Ibram Lassaw desenhou
dois pilares vazados, formados pela
sobreposição de barras de bronze e
cobre, aos quais chamou de Pilar de
Fogo e Pilar de Nuvem. As esculturas
ficam

ao

lado

da

Arca

Sagrada,

marcando-a e criando um sentido de
proteção.
O espaço religioso é também composto
por uma menorah criada pelo artista
Sinagoga Beth El, Providence, Rhode Island, EUA, 1954 Percival Goodman. Interior. Fonte: GRUBER, 2003, p.95

plástico

David

Hare,

que

também

desenhou o ner tamid (luz eterna).

Neste caso, é importante notar o pioneirismo destes trabalhos ao reconfigurar a
imagem de alguns objetos litúrgicos de função absolutamente essencial no espaço
da sinagoga, atitude que, embora se entenda hoje como comum, pôde ser
apreciada na época como inovadora. Assim, a Arca Sagrada, o ner tamid (luz
eterna), a menorah (candelabro de sete braços) e mesmo a bimah foram objeto
de reinterpretação e modernização na busca por uma nova identidade.
De um modo geral, a sinagoga de Providence é uma contribuição à consolidação
o arrojo do espaço cerimonial judaico no pós-guerra, apoiando a estrutura de sua
identidade em soluções espaciais arquitetônicas menos tradicionais e usando a arte
abstrada de maneira simbólica, reforçando assim a imagem de alguns elementos
litúrgicos fundamentais.
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Detalhe do Aron Ha Kodesh com esculturas de Ibram Lassaw. Fonte: GRUBER, 2003, p.96

Sinagoga Beth El, Providence, Rhode Island, EUA, 1954 - Percival Goodman. Desenhos da época
da construção mostrando as fachadas norte, leste, sul e oeste. Fonte: ELMAN;GIRAL, 2001, p.78.

69

4 ARQUITETURA PARA A LITURGIA E AS SINAGOGAS DO PÓSGUERRA

4.1 FORMA ARQUITETÔNICA E REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA

4.1.1 ASPECTOS DA FORMA NA ARQUITETURA PARA A LITURGIA

A expressão da forma é um tema central no estudo da produção arquitetônica e
sua crítica. Considerando a arquitetura enquanto uma atividade que maneja a
concretização do espaço tridimensional, torna-se difícil dissociar a resultante do
processo de projeto e construção de suas características formais, responsáveis pela
sua aparência, sua relação com o usuário e com o sítio onde se insere, dentre
outros. O potencial comunicativo do objeto, bem como o simbolismo inerente à
figura e ao ícone, potencialmente presentes no volume tridimensional, transformam
o desenvolvimento da forma num assunto que guarda específica relação com as
construções de caráter litúrgico.
De uma maneira geral, é possível observar na posição de alguns críticos de
arquitetura certa preocupação com relação ao exagerado desenvolvimento do
aspecto formal da construção dentro da produção de arquitetura na atualidade,
um fenômeno capaz de romper com o equilíbrio de um tipo de objeto criativo cuja
natureza deve transpassar reflexões meramente estéticas. Tal raciocínio diz respeito
à crítica do entendimento da forma como componente à parte, isolado do
conjunto da obra, no jogo da concepção arquitetônica.
Uma postura comprometida com o uso mais “livre” da forma já era ensaiada, na
verdade, desde a fase mais amadurecida do modernismo, no começo dos anos 50.
Num artigo recentemente publicado dentro da monografia “Eero Saarinen: Shaping
the Future” (“Eero Saarinen: Conformando o Futuro”), a crítica de arquitetura Eeva
Liisa Pelkonen descreve a procura de Saarinen por uma “forma comunicativa”,
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diferente à medida que variavam o programa, a escala do edifício ou as
referências históricas sobre determinado assunto.
Segundo a autora,

[...] o pluralismo randômico de Saarinen e seus contemporâneos era função
da nova concepção de forma arquitetônica que se desprendeu do
modernismo clássico e sua insistência de que a forma arquitetônica estava
ligada a um sentido particular [...]. Formas [,] não comunicavam e não
podiam comunicar em nenhum sentido real. Formas tinham vida própria
(PELKONEN, 2006, p.96 – trad. nossa).

Dentro da arquitetura religiosa, tais valores refletiram-se no novo paradigma de
obras como Notre-Dame-du-Hâut em Romchamp, de Le Corbusier (1955), cujo
trabalho formal reitera valores de renovação do espaço católico, também testados
em edifícios como a Catedral de Brasília de Oscar Niemeyer (1960). Liberados de
algumas constrições do racionalismo, os prédios alinhados a esta postura
destacavam-se pela relação entre forma exterior e espacialização interna e pela
exploração da forma a partir da luz, transformando-se também em paradigmas das
mudanças tecnológicas e construtivas que marcaram a primeira metade do século
XX.
Num momento posterior, o pós-modernismo traria para a arquitetura um novo
capítulo dentro deste tema, ao corroborar com a extravagância formalista
motivada pela relação renovada entre a arquitetura e suas referências históricas
tradicionais, reinterpretando-as, no entanto, através de um pastiche escorregadio e
carregado em demasia na deformação da escala e do uso da cor, por exemplo.
Paolo Portoghesi colocou que:
O Post-Modern é mais evolucionista do que revolucionário; não nega a
tradição

moderna,

mas

interpreta-a

liberalmente,

integra-a,

percorre

criticamente as suas glórias e erros. Contra os dogmas da univalência, da
coerência estilística pessoal, do equilíbrio estático e dinâmico, contra a
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pureza e a ausência de qualquer elemento ‘vulgar’, a arquitetura pósmoderna valoriza a ambigüidade e a ironia, a pluralidade dos estilos, o duplo
código que lhe permite virar-se por um lado para o gosto popular através da
citação histórica ou vernácula, e por outro lado para os apreciadores de
trabalhos, através da explicitação do método compositivo e daquilo que é
definido por ‘gosto das figuras’ aplicado à composição e decomposição do
objeto arquitetônico (PORTOGHESI, 1985, p.47).

A heterogeneidade resultante destas reflexões fez da segunda metade do século
XX um período caracterizado por manifestações arquitetônicas muito diferentes
entre si, transformando a forma em interlocutora de uma espécie de “vale tudo”
arquitetônico,

representado

por

diversas

correntes

estéticas,

apoiadas

na

disseminação do marketing arquitetônico do “star system”, das publicações e da
fotografia.
É o que Carlos Brandão chama de “a consciência estética”, o processo de pensar
a criação artística de maneira avessa à realidade prática, negando as qualidades
cognitivas do objeto, o que geraria um desequilíbrio na tríade vitruviana: venustas,
firmitas, e utilitas. Neste caso, Carlos Brandão acredita que a arquitetura
contemporânea “[...] hipertrofiou a dimensão da venustas, da imagem, da
originalidade próprias a um universo estético completamente alheio às questões de
utilidade, necessidade, moralidade e capacidade de construir um mundo humano
‘melhor e mais feliz’”. (BRANDÃO, 2004, p. 3).
A crítica passa pela maneira como a forma estaria sendo tratada como um
componente arquitetônico ligado apenas à elaboração estética, desvinculada do
programa

enquanto

representação

de

ações

humanas

reais,

além

de

espetacularizadas através do fenômeno chamado de “epifania das formas”.
Segundo Brandão, caberia acima de tudo cobrar um conteúdo ético da
arquitetura, este sim capaz de associar a forma física do objeto a uma identidade
formal forte.
Ainda buscando esclarecer o papel dado à elaboração da forma dentro da
arquitetura

contemporânea,

Brandão

diferencia

dois

sentidos

distintos

e

complementares da palavra forma na arquitetura. O primeiro vem do grego
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“morphé” e considera forma como o aspecto externo de um objeto, sua
conformação externa, assumindo um significado semelhante ao da palavra figura.
O segundo familiariza-se com o termo grego “eidos” - εἶδος – cuja tradução é
também forma ou formato, embora esteja mais ligado ao conceito platônico de
forma como idéia ou conformação mental, uma espécie de forma espiritual dos
objetos, capaz de moldar a matéria, estabelecendo nela certas relações e
disposições, como uma propriedade inerente ligada à função de tudo que tem
massa. 9 A diferença entre os significados ajuda a entender o papel da forma na
arquitetura como um elemento ligado ao plano conceitual e das idéias, mas
também dono de uma forte presença baseada em aspectos que respondam de
fato aos problemas colocados no âmbito do processo de projeto, fisicamente.
Atitude que, aliás, nem sempre significa caminhar pela norma racionalista de “a
forma segue a função”

10 ,

mas sim buscar um equilíbrio entre os dois fatores. O

programa, dessa maneira, tem papel importante como condicionante e deve ser
visto antes como a sistematização de uma série de ações humanizadas, ao invés de
uma lista de cômodos e áreas destilados no organograma da planta baixa.
Edson Mahfuz trabalha também o tema da forma na arquitetura sobre um prisma
similar. Em seu texto “Reflexões sobre a construção da forma pertinente”, Mahfuz
coloca a problemática criada por alguns fenômenos da sociedade atual e suas
conhecidas conseqüências no contexto da arquitetura contemporânea, tais quais
sua

mercantilização

e

tematização,

capazes

de

colocá-la

no

saco

de

supermercado dos modismos in ou out da estação. A partir deste ponto, e
admitindo a forma enquanto a tradução física da arquitetura, o texto defende uma
concepção mais comprometida e fundamentada nas “decisões projetuais sobre as
condições intrínsecas e específicas de cada problema arquitetônico”. (MAHFUZ,
2004, p. 3).

9

http://en.wikipedia.org/wiki/Eidos_%28philosophy%29 e BRANDÃO, 2004, p.6
Ou aquilo que J. Teixeira Coelho Netto define como “O mito forma e função”, ao colocar que a observação da
produção da arquitetura por apenas estes dois prismas cria uma teoria limitadora, incapaz de atender às
demandas de uma sociedade que consome objetos produzidos por terceiros. Ou seja, é difícil esperar que a forma
planejada por alguns seja capaz de responder de maneira inequívoca às funções desempenhadas por terceiros.
Nesse caso, o autor traz a noção de que é mais correto basear o processo arquitetônico em binômios mais
intrínsecos a esta atividade, tais como “espaço/homem, ou mesmo belo/comodidade/humanidade...”. (NETTO,
2002, p. 111).

10
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Além disso, coloca a forma não como uma característica isolada dentre os
componentes de uma obra, mas a trata como uma resultante, uma resposta às
demandas projetuais. Como diria Silke Kapp, “a forma não é nem demanda, nem
condicionante, mas sim a própria resposta arquitetônica” (KAPP, 2004, p. 3). Na
mesma linha, Mahfuz defende que “... a forma de uma obra não deve ser
entendida como algo externo aos condicionantes do problema arquitetônico, nem
como algo que deriva diretamente deles. É mais adequado entender a forma
como uma síntese do programa, da técnica e do lugar, obtida por meio da ordem
visual” (MAHFUZ, 2004, p. 7). Ou seja, prega-se uma reflexão sobre a forma dentro
de um espectro mais abrangente, considerando-a como o resultado, um conjunto
homogêneo de elementos que traduzem espacialmente as respostas a todas as
condicionantes preliminares e inerentes à obra e não um ente autônomo dentre
muitos outros.
É preciso observar, no entanto, que ao considerarem o programa e o uso da
edificação como eixos estruturantes de uma resposta coerente ao problema da
forma, os raciocínios de Brandão, Mahfuz e Kapp terão um desdobramento
específico para o caso da arquitetura dedicada à liturgia religiosa, uma vez que o
tema apresenta demandas programáticas revestidas de simbolismo, empenhadas
na busca pela construção de um espaço de contato entre o humano e o divino. A
transcendência do real dentro da liturgia e a capacidade que tem determinada
arquitetura de “absorver” o espírito do usuário durante o tempo em que este se
encontra participando do ritual estão ligadas ao caráter simbólico do edifício e do
espaço, traduzido também pelo trabalho formal.
Neste ponto, é reconhecida a característica tridimensional específica deste
programa, mais afeita ao trabalho plástico e escultórico que em outros usos. Ou
seja, é possível admitir que a arquitetura religiosa suporte melhor um tipo de
materialização onde o desenvolvimento tridimensional do edifício assume um papel
de destaque, à medida que a representação do símbolo, abstrata ou figurativa,
está intrinsecamente ligada à elaboração do programa litúrgico.
O próprio Brandão, quando prega pela forma permeada de espírito e significado
(eidos), acaba corroborando com o desenvolvimento de uma arquitetura da
liturgia mais ligada aos valores intrínsecos de cada religião, capaz de criar laços

74

com a comunidade e de estabelecer uma relação marcante com o sítio e a
paisagem.
Embora o assunto seja especificamente delicado por conta da liberdade plástica
que marca a arquitetura na atualidade, conforme colocado, a expressão simbólica
na expressão tridimensional da obra litúrgica reflete, assim, demandas específicas
deste uso. Reflete a elaboração da forma enquanto parte do programa litúrgico –
religioso.

4.1.2. O SÍMBOLO NO JUDAÍSMO

O símbolo como fonte de inspiração formal tem peculiaridades. Convém, assim,
compreender melhor o uso do termo.
O verbete da palavra símbolo na Enciclopédia Mirador (1975, p.10419, vol. 19) traz a
seguinte definição:

A palavra símbolo, em sentido amplo, significa um objeto, natural ou cultural,
que, por convenção, representa outro, em relação ao qual é heterogêneo. O
símbolo é, em primeiro lugar, um objeto (posto diante da consciência, ou do
sujeito) natural, quer dizer, produzido pela natureza, como o peixe, que
simboliza Cristo, ou a coruja, a filosofia, por exemplo, ou cultural, isto é,
produzido pelo trabalho humano, como o cetro, que simboliza a realeza, ou a
bandeira, que simboliza o país, a nação.

O texto da enciclopédia chama ainda atenção para o fato de o símbolo
caracterizar-se por ser algo heterogêneo em relação àquilo que simboliza, ou seja,
algo que se diferencia daquilo que simboliza.
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O que torna o símbolo possível é, pois, a necessidade de representar as coisas
umas por meio das outras, e a impossibilidade de representá-las por meio
delas mesmas. O símbolo será, pois, tanto mais simbólico quanto maior for a
sua desproporção ou inadequação em relação à coisa simbolizada. (Ibid.,
p.10419, vol. 19).

Esta última característica estabelece uma intrínseca relação entre o domínio do
religioso e o domínio da representação simbólica, já que muito daquilo que se
deseja representar no âmbito da religião está ligado ao místico e ao divino. Isto
torna ainda maior a heterogeneidade entre o símbolo e a coisa representada,
ampliando seu significado e tornando-o uma figura mais relevante naquele
determinado contexto. O símbolo assume caráter de identidade e devoção
ajudando a pavimentar os caminhos entre o homem e sua crença, ajudando a
religião a cumprir seu objetivo de “religare”, o “religamento” do ser humano e da
divindade.
O símbolo iconográfico, assim, tem sua essência na capacidade de dar imagem ao
não palpável, no caso da religião, assumindo um papel fundamental na sua
propagação e identificação social.
Para além do ícone, no entanto, podemos considerar outros elementos como
simbólicos, ou seja, como algo que representa uma idéia imaginária ou mística.
Mandamentos e poemas bíblicos, por exemplo, ou cânticos e Salmos, não raro são
também utilizados em interpretações alegóricas. Além destes, destacam-se as
referências simbólicas de cunho historiográfico, ligadas à presença de elementos
que tragam a memória de construções tradicionais e importantes já desaparecidas,
como o antigo Templo de Jerusalém, por exemplo, no caso do judaísmo.
O trabalho da arquiteta Adriana Blay Levisky, citado anteriormente, analisa o papel
do símbolo e da manifestação artística enquanto interlocutores da materialização
do sagrado no ritual judaico e na sinagoga. Em passagem importante do
documento, sua dissertação procura encontrar em textos de teóricos da religião
referências

ao

desenvolvimento

da

noção

de

sagrado

no

judaísmo

contemporâneo.

76

Antes de tudo, Adriana distingue entre dois períodos fundamentais da consolidação
da teologia judaica, sendo:

O período Bíblico, ditado no Velho Testamento, que foi largamente escrito
entre os séculos IX e II a.C., contemplando o judaísmo do deserto, o judaísmo
do Templo e o judaísmo da destruição do Templo; e o período Talmúdico, que
se inicia com a elaboração da Mishnah, compilação da lei oral judaica
organizada por Judá Ha-Nasi em 200 d. C., posteriormente interpretada em
duas grandes obras – O Talmud de Jerusalém, escrito na Palestina em
aproximadamente 400 d.C. e o Talmud da Babilônia, escrito na Mesopotâmia,
cuja redação final nos leva aproximadamente até o ano de 500 d.C. O
Talmud insere a filosofia judaica dentro de uma nova condição de
atualização e interpretação de seus preceitos bíblicos, adequados a uma
outra realidade, trazendo condições mais pragmáticas de popularização da
cultura, tanto para o entendimento da filosofia e leis judaicas, como para a
sua prática religiosa, enfatizando a figura do rabinato frente a um povo judeu
em crescimento e em diáspora (LEVISKY, 2000, p. 85).

Em seguida, Levisky estuda dois teólogos do século XX, admitindo que o
pensamento judaico contemporâneo bebe nestas duas fontes: o judaísmo bíblico e
o judaísmo talmúdico. Os autores escolhidos são Abraham Joshua Heschel e Max
Kadushim, o primeiro alemão e o segundo russo, ambos nascidos na virada entre os
séculos XIX e XX.
Heschel, estudioso do judaísmo bíblico, assumirá uma postura mais radical em
relação à representação espacial das “coisas” e sua eventual relação com o
divino, enfatizando o papel do tempo na sacralização do judaísmo, citando, por
exemplo o Shabat ou o Iom Kipur, que são dias sagrados e não objetos sagrados. Já
Kadushim, analista do judaísmo talmúdico, coloca que a diáspora foi capaz de
tornar certos hábitos e coisas quotidianas importantes no aparecimento de um
“Misticismo Comum”, ligado às leis rabínicas e mais pragmático.
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Embora não caiba neste momento uma reflexão mais aprofundada sobre a análise
feita a respeito destes dois estudiosos, é bastante interessante o raciocínio da
autora:

[...] Heschel irá abordar a questão do sagrado no judaísmo através de uma
óptica

mais

poética,

abstrata,

concentrada

no

momento

bíblico,

apresentando um ‘Deus bíblico’, enquanto Max Kadushin, de maneira mais
pragmática, irá apresenta um olhar sistêmico com relação à condição do
sagrado para um judaísmo pós-bíblico e seu grau de proximidade do ‘homem
comum’, enfocando um ‘Deus talmúdico’. E com relação a este ‘Deus
talmúdico’, arriscaria dizer um Deus precursor ainda de um terceiro Deus, ou
seja, um ‘Deus contemporâneo’(LEVISKY, 2000, p. 86).

Para complementar o raciocínio acerca da materialização do símbolo e do
sagrado no judaísmo contemporâneo, o texto também analisa a questão do
Segundo Mandamento.
Embora este afirme que, “Não farás
para ti escultura, nem imagem
alguma daquilo que existe no alto,
no céu, ou aqui embaixo, na terra,
ou daquilo que existe debaixo da
terra, nas águas” (BÍBLIA SAGRADA,
1969, p.91, Êxodo, 20:4), o estudo
das sinagogas desde sua origem
mostra a tolerância para com a
representação
Afrescos da Sinagoga de Dura Europos (Síria – 245 EC), hoje
situados no Museu de Damasco. À esquerda vê-se o nicho da
Arca Sagrada. Fonte: MEEK, 1996, p. 77.

simbólica,

mesmo

figurativa.

sinagogas

como

a

até

Algumas
de

Dura

Europos, na Síria (245 EC), apresentam grandes afrescos representando cenas da
bíblia, inclusive com o desenho de figuras humanas, bem como as famosas
sinagogas polonesas de madeira, tais como a de Horb (1735), que eram ricamente
adornadas em seu interior por pinturas de animais, plantas e símbolos. Objetos rituais
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e livros judaicos medievais, dentre outros, também trazem iluminuras e ilustrações,
“ferindo” o segundo mandamento, marcando uma postura de admiração do
simbólico enquanto auxiliar do contato com o divino, o sagrado (kadosh, em
hebraico), no judaísmo.
A partir das observações anteriores, Levisky conclui:

[...] cabe refletir sobre as palavras de Heschel como representativas de
valores abstratos profundos que devem ser complementarizados pela
pragmática do quotidiano através de pensamentos como os de Kadushin e
de evidências históricas, como as manifestações artísticas presentes na
arquitetura,

pintura

e

escultura,

realizadas

por

artistas

judeus.

Esses

pensamentos e manifestações artísticas registram necessidades do homem
em sua busca pelo divino, concretizando-o ou materializando-o, através da
sacralização de objetos e de práticas ritualísticas quotidianas (LEVISKY, 2000,
p. 86).

Tal noção é bastante interessante à medida que procura compreender a maneira
com que o símbolo é encarado na religião judaica, admitindo que o período póstalmúdico, a atualidade, traz uma relação mais próxima entre a manifestação
simbólica e as práticas religiosas quotidianas judaicas.
Nesse sentido, os símbolos e objetos judaicos assumem um papel não de objetos
para idolatria ou adoração em si (como as imagens de santos católicos), mas sim
de instrumentos para adoração a Deus. Podem ser vistos como algo através do
qual remetemos ao sagrado e suas instituições, participando de um processo de
hierofania. 11
Gershom Scholem (1897-1982), professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e
grande estudioso do misticismo judaico, a Cabala, procurou em alguns de seus
textos demonstrar como este ramo do conhecimento no judaísmo lida também
com a questão do símbolo dentro da religião e como sua interpretação tornou-se
11

Hierofania = aparecimento ou manifestação reveladora do sagrado. Diferente de Teofania = aparição ou
revelação da divindade; manifestação de Deus.
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uma tradição dentro da literatura judaica e da estrutura de suas preces, orações e
poesias litúrgicas.
Scholem define o símbolo místico judaico como “a representação exprimível de
algo sem forma, que se encontra além da esfera da comunicação e da expressão”
e complementa que “Uma realidade oculta e inexprimível encontra sua expressão
no símbolo. Se o símbolo é, portanto, também um signo ou uma representação, é,
contudo, mais do que isto” (SCHOLEM, 1972, p. 27). Neste sentido, o filósofo chama
ainda a atenção de que este tipo de símbolo abunda no mundo da Cabala,
colocando que para o cabalista “o mundo é semelhante a um corpus symbolicum”
(SCHOLEM, 1972, p.28).
Assim, a presença da Cabala corrobora o caráter simbólico específico do judaísmo,
mais desprendido da figuração e de elementos idolátricos do que o catolicismo,
por exemplo.
Considerando as observações feitas anteriormente acerca das especificidades da
forma arquitetônica no trato do programa litúrgico religioso, junto às características
do uso do símbolo no judaísmo moderno, vemos que a partir do pós-guerra diversos
temas judaicos têm sido utilizados de maneira mais explícita na construção de
sinagogas. As referências iconográficas para estes novos edifícios vão desde a
“figuração” de símbolos e objetos mais comuns à religião, como a Estrela de David,
a Torah e as Tábuas da Lei, até menções de caráter histórico, como o Tabernáculo
e o Templo de Jerusalém. A própria intenção destes projetos de exprimirem-se
enquanto objetos conectados ao judaísmo, preenchidos de identidade – “algo
além da esfera da comunicação e expressão”, parafraseando Scholem – é capaz
de transformar estes edifícios em símbolos místicos.
Nesse sentido, é possível dizer que a arquitetura para a liturgia judaica tem buscado
não só a materialização do sagrado, mas também uma expressão simbólica
particular, ancorada fortemente na forma como elemento de construção
específico da construção de programa religioso, perpetuando na escala da
arquitetura as conexões entre os símbolos presentes no judaísmo.
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4.1.3. FORMA E SÍMBOLO NA ARQUITETURA DE SINAGOGAS

4.1.3.1. IMAGENS: ESTRELA DE DAVID, MONTE SINAI, AS TÁBUAS DA LEI E A
TORAH.

A Estrela de David, ou estrela de seis pontas, é um dos símbolos mais fortemente
associados ao judaísmo na atualidade. Além de presente na bandeira de Israel, a
Estrela de David é encontrada em vários objetos e lugares da sinagoga, além de
logomarcas e selos de inúmeras instituições judaicas.
No entanto, o ícone é cercado por dúvidas
a respeito de sua origem e conexão com a
religião. Diferente da maioria dos símbolos
importantes, a estrela não aparece na
Bíblia ou outra literatura judaica de maneira
explícita, como um mandamento ou algo
similar,

deixando

para

o

campo

das

suposições as explicações acerca de suas
origens dentro do judaísmo.
É fato que o hexagrama, a figura formada
por dois triângulos eqüiláteros entrelaçados,

Hexagrama encontrado num friso da sinagoga de
Cafarnaum (séc. II EC). Fonte: MEEK, 1996, p.75.

bem como o pentagrama, a estrela de cinco pontas, foram símbolos bastante
difundidos em civilizações da antiguidade, encontrados em ruínas que datam de
até 3000 AEC. No hexagrama, a relação entre o triângulo que aponta para cima,
em direção aos céus e o triângulo que aponta para baixo, em direção a terra,
remete à complementaridade e indissociabilidade entre o divino e o terreno,
ligando-o a uma série de crenças místicas.
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Dentro da religião judaica “as seis pontas da Estrela de David simbolizam o governo
de Deus sobre o universo nas seis direções: norte, sul, leste, oeste, acima e abaixo”.
(SIMMONS, 2007, p.1 – trad. nossa).
Parte das explicações do caráter judaico do símbolo está na sua terminologia e
nomenclatura. Em hebraico, o símbolo é conhecido como Maguen David 12 , ou
“Escudo de David”, ao invés de Estrela de David. O termo maguen, ou “escudo”, é
comumente encontrado em orações judaicas enquanto metáfora da proteção
dada pela presença onipotente de Deus. Tal característica é acentuada pelas
referências a Deus no Talmud como o “escudo de David”, seu grande protetor nas
vitórias militares que o tornaram o primeiro rei de um Estado judaico unificado. Uma
vez que a estrela de seis pontas teria sido utilizada pelo rei David na forma, ou como
um emblema em seu escudo de batalha, admite-se a relação de identidade entre
o signo e os aspectos teológicos judaicos.
Outra lenda também remonta ao uso do hexagrama em escudos de batalha,
quando nas lutas durante a revolta de Bar Kochba 13 os judeus teriam reforçado a
resistência de seus escudos com triângulos entrelaçados.
A força de seu significado de proteção e luta no judaísmo levaram Theodor Herzl,
jornalista e fundador do movimento sionista, a escolher a Estrela de David como
emblema de seu propósito, no fim do século XIX.
A concretização de sua identidade judaica no século XX veio justamente a partir de
1933, quando os nazistas exigiram que todos os judeus fossem identificados com
uma faixa amarela em seu braço esquerdo, estampada por uma Estrela de David e

12

Segundo o periódico Morashá, “o mais antigo texto que faz menção ao Maguen David como o escudo protetor
usado pelo Rei David pode ser encontrado em um alfabeto místico que [...] era utilizado pelos sábios
asquenazitas do século XII” (MORASHÁ, vol. 35, Ano X, set. 2001, p. 36). O artigo coloca ainda que o registro
mais antigo de relação direta entre o hexagrama e o termo Magen David data apenas do século XIV, dentro de
um texto cabalístico.
Os registros históricos mostram que também no século XIV, em 1354, uma comunidade judaica de Praga adotou
o símbolo de forma oficial, após permissão de sua presença na cidade, marcando então seus documentos e
sinagoga com os triângulos eqüiláteros sobrepostos. Tudo indica que este primeiro uso teria criado um
precedente, que se espalhou pela Europa a partir de então e durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Embora as
peculiaridades deste processo de difusão dentro do judaísmo sejam pouco conhecidas, são muitos os registros de
comunidades que utilizaram o símbolo como marca de identidade.
13
Bar Kochba é o nome do guerreiro que liderou a segunda revolta judaica contra os romanos (entre 131 e 135
EC), que haviam prometido reconstruir o Templo de Salomão, destruído durante a primeira revolta judaica, em
70 EC. A derrota durante este segundo levante consolidou a diáspora judaica iniciada com o fracasso da primeira
revolta, expulsando os judeus do oriente médio por quase 2000 anos. Fonte: Jewish Virtual Library.
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pela palavra “Juden” (“judeu”, em alemão). Mesmo utilizado como um distintivo
que acompanhou muitos para a morte, o signo consolidou-se como marca de
identidade e de esperança na sobrevivência do povo judeu após a Segunda
Guerra. Não à toa, a Estrela foi de fato escolhida para representar a fundação de
Israel, presente no centro da bandeira que representa o novo Estado Judaico.

Sinagoga B’nai Israel em Millburn, New Jersey, EUA, 1952 – Percival Goodman. Estrela de David na composição da
fachada e na expressão do espaço interior. Fonte: ELMAN;GIRAL, 2001, p.77.

Percival Goodman traz a Estrela de
David em algumas de suas obras,
delineando

um

uso

simbólico

mais

sistemático e numa escala diferente da
simples decoração. Tanto a já citada
Sinagoga da Congregação B’nai Israel
em

Millburn,

New

Jersey

como

a

Baltimore Hebrew Congregation, obra
de 1953, utilizam a Estrela de David
Baltimore Hebrew Congregation. Baltimore, Maryland,
EUA, 1953 - Percival Goodman. Estrela de David marca o
alçado do prédio. Fonte: ELMAN;GIRAL, 2001, p.75.

como elemento forte nas fachadas
principais, presente no desenho de

esquadrias que revelam seu perfil tanto no interior quanto no exterior.
Em 1956, Goodman utiliza a Estrela de David de maneira mais repetitiva e
incorporada à arquitetura no templo Beth Sholom em Miami Beach, Flórida,
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mostrando uma versatilidade que daria a este edifício um papel de destaque no
conjunto de sua obra. Segundo Samuel Gruber, presidente do International Survey
of Jewish Monuments, o Templo Beth Sholom “criou uma nova visão para os projetos
de sinagogas americanas” (GRUBER, 2003, p. 100).
O edifício é formado por uma casca de concreto, cuja forma configura-se pela
soma de uma abóbada simples e ascendente a um meio hemisfério. Internamente
o concreto permanece em sua cor cinza original dando um caráter mais intimista
ao ambiente, enquanto externamente está pintado de branco, tornando o enorme
volume mais ligeiro, mesclado ao céu (mais claro e ensolarado nesta parte do EUA).
Na parte de baixo, a casca é rompida por uma série regular de arcos parabólicos.
Sendo uma comunidade reformista, bimah e Arca encontram-se juntos na
extremidade leste do edifício, que corresponde ao eixo da cúpula parcial. Na outra
extremidade,

o

encontro

da

abóbada

de

concreto

com

um

volume

paralelepípedico mais baixo, correspondente ao vestíbulo de entrada, gera um
fechamento em arco marcado por listras de vidro que complementam o
suprimento de luz ao santuário.

Sinagoga Beth Sholom, Miami, Florida, EUA, 1956 - Percival Goodman. Vista do volume do santuário. Fonte:
ELMAN;GIRAL, 2001, p.92
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Gruber também coloca que este projeto “deve muito a Mendelsohn” (GRUBER,
2003, p.100), cuja grande cúpula em Cleveland teria influenciado o trabalho de
Goodman.
A inserção da Estrela de David
acontece

no

desenho

das

esquadrias de madeira e vidro
colorido que encerram os arcos
parabólicos.

Nestes

elementos,

Goodman opta por reproduzir um
padrão formado por linhas verticais
e diagonais que desenha uma série
contínua de hexagramas, numa
Sinagoga Beth Sholom, Miami, Florida, EUA (1956). Percival
Goodman. Vista do volume do santuário. Fonte: GRUBER, 2003,
p.100.

alusão bastante direta à natureza
litúrgica e judaica do espaço.

A

composição está presente em seis dos sete arcos existentes, ladeando o arco
central que serve à Arca Sagrada. O contraste da composição colorida com panos
lisos

de

concreto,

bem

como

sua

repetição,

tanto

internamente

como

externamente, acentuam o caráter do símbolo, ao mesmo tempo em que são
capazes de diluí-lo, transformando-o em elemento da arquitetura.

Sinagoga Beth Sholom, Miami – interior do santuário e as esquadrias de fechamento das abóbadas, de desenho
baseado no hexagrama. Fonte: GRUBER, 2003, p.100.
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Nesse sentido, Beth Sholom – Flórida tornou-se uma das primeiras sinagogas a
incorporar em sua resolução formal e volumétrica este tipo de artifício.
A sinagoga projetada em Belfast, Irlanda (1964) pela firma Yorke, Rosenberg e
Mardall, associada ao arquiteto Karl Kapolka, também insere dentro da concepção
formal do edifício a presença da Estrela de David.
O prédio é formado basicamente por três blocos. O tramo central, onde está o
vestíbulo envidraçado, serve como entrada e distribui funcionalmente os usuários.
Do seu lado oeste está o bloco de serviços como sanitários e chapelaria, um
volume cego e de escala reduzida em relação à terceira parte do prédio, a leste,
correspondente ao santuário, propriamente dito.
O bloco principal tem planta circular central e chega a cerca de sete metros de
altura, configurando-se como um cilindro achatado.

Sinagoga de Belfast, Irlanda, 1964 - Yorke, Rosenberg, Mardall e Kapolka. Fonte: KRINSKY, 1996, p.409.

No interior e no exterior, o cilindro está marcado pelos apoios verticais que
sustentam um sistema de vigas de concreto que, ao se cruzarem, formam o
desenho da estrela de seis pontas, de maneira bastante literal. Dentro do hexágono
formado pelo cruzamento dos triângulos eqüiláteros, o hexagrama é novamente
insinuado na forma de um forro de madeira, que se configura a partir de um plano
dobrado que cria arestas coincidentes com os vértices do hexágono.
Embora seja possível afirmar que a Estrela de David “só é visível no interior do
edifício e é, portanto, um símbolo privado” (KRINSKY, 1996, p. 410), conforme coloca

86

a professora Carol Krinsky 14 , é interessante observar que o volume exterior é
interrompido apenas pelas aberturas verticais junto aos seis pilares, uma insinuação
exterior do evento simbólico que acontece de forma mais explícita no interior.
A obra irlandesa é também importante pelo trabalho artístico do escultor israelensealemão Nehemiah Azaz (n. 1923), que transforma a parede da Arca numa
composição de grande força composta pelo ner tamid, o parochet, uma menorah
(metálicos) e baixos relevo indicando as tábuas da lei e a frase “Da lifnê mi ata
omed” (Saiba diante de quem você está), tudo sobre um grande plano branco. Há,
nesse caso, um diálogo bastante preciso entre a linguagem da Estrela e estes outros
elementos de caráter eminentemente litúrgico, criando uma forte coerência
espacial e simbólica.
Sinagoga de Belfast, Irlanda,1964 - Yorke,
Rosenberg, Mardall e Kapolka. Estrutura e
cobertura com inspiração na Estrela de
David. Abaixo, vista da Arca Sagrada.
Fonte: MEEK, 1996, p.227.

14

Carol Herselle Krinsky é professora da Escola de Belas Artes da New York University e seu trabalho de 1996
“Synagogues of Europe: Architecture, History, Meaning” constitui-se numa das principais referências sobre o
tema na atualidade.
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Solução

similar

foi

adotada

na

Sinagoga do Colégio Renascença
em São Paulo, inaugurada em 1986.
Embora

de

maneira

menos

elaborada do que em Belfast, aqui a
Estrela também é marcada pelas
vigas de concreto que sustentam o
teto, configurando um desenho que
Sinagoga do Colégio Renascença, São Paulo, SP, 1986.
Estrutura em forma de hexagrama. Fonte: SPITZCOVSKI, 2004,
p. 146

cobre praticamente todo o salão e
serve como moldura à iluminação
artificial.

North Shore Hebrew Academy, Kings Point, NY, EUA, 1999 - Alexander Gorlin. Fonte: GRUBER, 2003, p.211

Outro exemplo interessante é a sinagoga da North Shore Hebrew Academy em
Kings Point, NY, EUA (1999), um prédio mais discreto no exterior e que reserva as
manifestações simbólicas para o espaço interno. Em Kings Point, o arquiteto
Alexander Gorlin optou por trazer a Estrela de David como inspiração geométrica
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para uma caixa de vidro que fica acima da Arca Sagrada, funcionando como
traga-luz.
Dentro do paralelepípedo transparente,
os triângulos apontando em direções
opostas

estão

separados,

mas

ao

observar a caixa numa perspectiva
frontal é possível ver o símbolo de
maneira clara. A Estrela ganha força
dentro do espaço interior, em função
da posição estratégica. Ao colocar o
Maguen

David

acima

do

Aron-Ha

Kodesh, Gorlin ajuda a conferir caráter
mais sacro a um símbolo cujas origens
não são eminentemente judaicas. Este
comportamento

é

interessante

à

medida que tem duas vias. Além de
North Shore Hebrew Academy, Kings Point, NY, EUA, 1999
- Alexander Gorlin. Fonte: GRUBER, 2003, p.211

criar

um

chamativo

elemento
sobre

a

diferencial
Arca

e

Sagrada,

também atribui importância ao ícone da Estrela de David, uma vez que este é o
ponto mais importante do edifício, do ponto de vista litúrgico.
Um exemplo mais recente de utilização do hexagrama em sinagogas está no
recém-inaugurado edifício de Munique, Alemanha. Aberto ao público em nove de
novembro de 2006, o Centro Judaico da Jakobsplatz é constituído por três edifícios:
a sinagoga, propriamente dita, um museu judaico, e um centro comunitário
composto por escola infantil, restaurante e outros equipamentos sociais.
O retorno da comunidade judaica ao centro de Munique aconteceu no aniversário
de sessenta e oito anos da destruição maciça de sinagogas perpetrada na
Alemanha na madrugada de nove para dez de novembro de 1938, marcando o
renascimento judaico dentro de uma cidade que foi “‘a Capital do Movimento’
[nazista], o ponto de partida da Noite dos Cristais e o sítio do primeiro campo de
concentração na vizinha Dachau” (SACHS, 2004, p. 133 – trad. nossa).
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O projeto foi escolhido a partir de um concurso que recebeu projetos de diversos
arquitetos tais como Zvi Hecker 15 e Alfred Jacoby 16 e cujos vencedores são Andrea
Wandel, Andreas Hoefer e Wolfgang Lorch, sócios da firma Wandel Hoefer Lorch 17 .

Desenho da fachada da Nova Sinagoga de Munique, Alemanha, 2006 – Wandel, Hoefer e Lorch. Estrela de
David utilizada como matriz geométrica da resolução estrutural do elemento de encerramento da caixa
translúcida superior. Fonte: SACHS; VOOLEN, 2004, p.135.

Nesta obra, os arquitetos trabalham algumas referências simbólicas na concepção
do edifício da sinagoga, dentre elas a alusão à Estrela de David. O hexagrama
aparece como inspiração na concepção geométrica do fechamento da grande
caixa de vidro e aço que cobre a sinagoga. Os motivos triangulares nas fachadas
de vidro remetem à estrela de seis pontas quando superpostos visualmente a uma
15

Zvi Hecker nasceu em Cracóvia, Polônia, em 1931. Estudou na Escola Politécnica de Arquitetura em Cracóvia
por um ano antes de emigrar para Israel, em 1950. Graduou-se no Israel Institute of Technology de Haifa em
1954. Estabeleceu prática privada em 1959, trabalhando primeiro com Eldar Sharon e posteriormente com
Alfred Neumann. Hecker tem obras importantes construídas e ensina em diversas instituições ao redor do
mundo. Fonte: http://www.greatbuildings.com/architects/Zvi_Hecker.html
16

Alfred Jacoby nasceu em Offenbach, Alemanha, em 1950. Graduou-se em arquitetura pelo EHT de Zurich,
Suíça, em 1977, tendo se notabilizado pelo seu trabalho sobre arquitetura sacra na modernidade. O tema lhe
rendeu uma exibição na Bienal de Veneza em 1992 e, posteriormente, consolidou seu nome como um dos mais
influentes arquitetos de sinagogas na Alemanha. Entre 2000 e 2005, circulou entre Europa e América a
Exposição “Em Um Novo Espírito”, que apresentou quase vinte projetos de sinagogas projetadas por Jacoby nos
últimos vinte anos, entre estudos para concursos e obras executadas. Fonte:
http://www.seminariomontevideo.edu.uy/smvd8/Alfred%20Jacoby%20Vita.pdf
17

Escritório de arquitetura situado em Saarbrücken, Alemanha, que tem trabalhado frequentemente sobre o tema
da liturgia judaica.
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malha interna tipo colméia, também em forma de triângulos, que funciona como
filtro para a grande quantidade de luz que penetra por este volume. Apesar de
discreta, até porque as referências simbólicas principais do prédio são outras (como
veremos a seguir), a presença da Estrela de David na Sinagoga de Munique indica
o reforço de identidade através de uma composição simples, bastante inserida na
resolução dos desafios construtivos do projeto, algo que tem configurado uma
tendência dentro da busca por uma arquitetura nova e coerente com o espaço
para a liturgia judaica.

Sinagoga de Munique, Alemanha, 2006 - Wandel, Hoefer, Lorch. Fachada principal, mostrando a caixa translúcida
superior que evoca a geometria do hexagrama e planta. Fonte: SACHS;VOOLEN, 2005, p.130.

Postura similar foi adotada num dos grandes marcos dentre os projetos de
sinagogas de inspiração simbólica no pós-guerra, a Beth Sholom Synagogue, em
Elkins Park, Pennsylvania, EUA, edifício projetado por Frank Lloyd Wright e inaugurado
em 1957.
Samuel Gruber coloca que “Mendelsohn e Goodman colocaram as fundações
para o desenvolvimento da sinagoga moderna. Frank Lloyd Wright ajudou a dar à
sinagoga uma forma simbólica e escultural” (GRUBER, 2003, p. 105 – trad. nossa).
Wright (1869-1959) foi contratado para o trabalho em 1953 e faleceu em abril de
1957, o que configura esta como uma de suas últimas realizações. Do alto de seus
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quase noventa anos, esteve intensamente envolvido em todo o processo,
colaborando com o Rabino Mortimer J. Cohen no objetivo de projetar um “Monte
Sinai viajante”, “uma montanha de luz”.

Beth Sholom Synagogue, Elkins Park, Pennsylvania, EUA, 1957 - Frank Lloyd Wright. Fonte: GRUBER, 2003,
p.105.

A idéia de usar como referência o Monte Sinai surgiu de uma conversa onde o
rabino explicou sobre a montanha, como sítio sagrado que marcou a aliança entre
Deus e os hebreus. Do Monte Sinai, onde Moisés recebe as Tábuas da Lei, o povo
judeu iniciou sua jornada de aliança com Deus, estabelecendo um dos poucos
referenciais topográficos importantes da religião judaica.
O volume construído é uma espécie de pirâmide de
cerca de 30 metros de altura, marcada por suas três
arestas metálicas, revestidas por alumínio estampado
com motivos gráficos, típicos da obra de Frank Lloyd.
O tripé formado é encerrado por um sanduíche
translúcido de vidro aramado branco, externamente,
e plástico leitoso corrugado, internamente, e repousa
sobre um volume estrutural e opaco de concreto
Beth Sholom. Planta. Fonte: RILEY;
REED, 1994, p. 220.

reforçado.

Este

elemento

transcende

o

papel
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estrutural, sendo também responsável por conferir uma ligação forte com o chão e
a terra, atribuindo ao edifício certa solidez tectônica, necessária ao tema da
montanha. As três pontas deste volume de base são os vértices estruturais de um
triângulo eqüilátero, por sua vez inscrito numa planta em forma de hexágono
irregular, grande o suficiente para abrigar mais de 1000 assentos e cujo centro
aparece dominado por um grande candelabro colorido que pende do ápice da
pirâmide.
Num dos vértices do
triângulo
bimah

estão
e

o

elevados

a

Aron,
alguns

degraus em relação
ao

nível

da

congregação

e

situados em oposição
à entrada, paralela à
base

da

figura.

O

vestíbulo de entrada
está situado num nível
intermediário entre o
santuário, mais alto, e
outras funções como
a

sinagoga

sanitários,

menor,

chapelaria

e outros, localizados
no nível inferior, que já
permite a visualização
do volume piramidal,

Beth Sholom Synagogue. Interior, mostrando a Arca Sagrada à direita. Fonte:
GRUBER, 2003, p.106.

criando um ambiente permeado de significados.
À parte da expressão simbólica da montanha, Wright define junto ao rabino Cohen
uma série de referências ao Tabernáculo e ao texto dos Profetas 18 , bem como à luz

18

“A Bíblia Hebraica ou Velho Testamento (Tanach) é dividida basicamente em três partes: a primeira é
formada pelo Pentateuco, os cinco livros da Torah (Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escritos
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e às cores primárias, forjando outros tipos de abordagem simbólica. Certamente,
contribuiu para esta profusão de manifestações o desejo de “[...] criar um tipo de
edifício onde as pessoas, ao entrarem, sentissem como estivessem descansando nas
mãos de Deus” (WRIGHT apud GRUBER, 2004, p. 28 – tradução nossa).
Através dos simbolismos, Wright também enfrenta o desafio de dar identidade ao
partido escolhido por ele próprio, cujo traço inicial pertence ao projeto da Steel
Cathedral, projeto desenhado em 1926 (trinta anos antes) e nunca construído.
Nesse caso, a idéia de buscar a identidade judaica em clara simbiose com a
arquitetura teve também um caráter prático de convencimento da comunidade e
aprovação do projeto, um processo sempre delicado.
De alguma maneira, Beth Sholom - Pensylvannia tornou-se uma espécie de
manifesto final de um dos maiores arquitetos do século XX. Acostumado a desenhar
e detalhar seus edifícios à exaustão, Wright não perdeu a oportunidade de fazê-lo
num edifício novo dentro do seu repertório, expressando sua modernidade orgânica
e sedutora através do trabalho simbólico em vários elementos fundamentais da
liturgia judaica.
O edifício tornou-se uma das mais famosas sinagogas do pós-guerra, provando o
“sucesso” da fórmula buscada por Wright e marcando sua contemporaneidade de
maneira longeva, ao se estabelecer como referência fundamental até os dias
atuais.
A força de Beth Sholom influenciou inclusive aqueles que iniciaram o processo de
renovação das sinagogas reformistas americanas. Na construção da Sinagoga
Sha’arey Zedek em Detroit, Massachussets (1963), Percival Goodman absorveu
também as referências ao Monte Sinai ao projetar um volume de caráter piramidal
e ascendente, assumindo a presença de uma obra mais escultórica e formal, não
tão funcionalista.

entre 650 e 450 a.C.).[...] A segunda parte traz o texto dos Profetas (Neviim, escritos entre 400 e 200 a.C.),
Isaías, Jeremias e Ezequiel. Finalmente a última porção, formada pelos Escritos (Kethuvim), que incluem os
Salmos (que haviam se tornado o livro de cânticos do Templo restaurado), os escritos sapienciais de Jó e dos
Provérbios, as narrações de Rute e Ester, Lamentações (sobre a queda de Jerusalém), a poesia de amor Cântico
dos Cânticos, a sabedoria cética de Eclesiastes e as obras de história Crônicas, Esdras e Neemias, compilação
esta terminada a volta de 125 a.C”. (CORDEIRO, 1998, p.32).
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Sinagoga Sha’arey Zedek, Detroit, Massachussets, EUA, 1963 - Percival Goodman. Fonte: ELMAN;
GIRAL, 2001, p.80.

Sinagoga Sha’arey Zedek, Detroit, Massachussets, EUA, 1963 - Percival Goodman.
GIRAL, 2001, p.80.

Fonte: ELMAN;
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Outro exemplo famoso pelo uso da simbologia do Monte Sinai e construído no
mesmo período é o Templo Mount Sinai em El Paso, Texas, EUA, projeto do arquiteto
americano Sidney Eisenshtat (1914-2005), inaugurado em 1962. Eisenshtat é também
um arquiteto judeu, tendo projetado algumas sinagogas que, segundo Samuel
Gruber, “estavam entre suas criações mais pessoais” (GRUBER, 2005, p.1 – trad.
nossa). A idéia de expressar uma identidade judaica de maneira mais presente em
seus projetos era parte de seu próprio desejo pessoal, mais que uma requisição
programática dos clientes, algo que levou o arquiteto a buscar uma relação mais
dramática e escultórica com o contexto, projetando uma casca de concreto
branco de gesto ascendente, lembrando uma montanha. No texto de dedicação
do Templo, em 1962, o Rabino da comunidade, Floyd S. Fierman afirmou que
“Eisenshtat usou conceitos contemporâneos para representar símbolos tradicionais”
(FIERMAN, 1962, p.3), colocando o simbolismo escultórico na arquitetura como um
caminho legítimo para a busca da identidade dentro da religião e ressaltando a
sintonia desta atitude com sua época.
A simbologia do Monte Sinai, neste caso, também é apoiada pela relação com o
contexto natural desértico, que dramatiza o cenário original na Palestina, árido e
rochoso.

Templo Mount Sinai, El Paso, Texas, EUA – Sidney Eisenshtat. O volume ascendente indica a referência ao
perfil de uma montanha. Fonte: GRUBER, 2003, p. 136.
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Temple Mount Sinai, El Paso, Texas, EUA – Sidney Eisenshtat. Relação com o contexto natural
desértico e a topografia acidentada amplia os significados simbólicos do edifício. Fonte:
MEEK, 1996, p. 229.
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No que tange à figuração simbólica, outro tema que permeou algumas propostas a
partir do pós-guerra foi o das Tábuas da Lei.
Segundo os relatos bíblicos, após
subir ao topo do Monte Sinai,
Moisés teria lá permanecido por
quarenta dias e quarenta noites,
período que marcou a entrega
dos Dez Mandamentos e também
da Torah, a lei escrita (ou “Lei de
Moisés”),

posteriormente

disseminada a todo o povo judeu
como base de seu código ético.
As Tábuas, propriamente ditas, são
descritas como duas pedras sobre
as quais Deus registrou os dez
mandamentos. Posteriormente, o
próprio Moisés é obrigado a refazer
as tábuas, depois de destruí-las ao
ver o povo judeu em idolatria ao
bezerro de ouro, re-esculpindo ele

Rembrandt Van Rijn. Moisés Quebrando as Tábuas da Lei. 1659.
Óleo
sobre
Tela,
Gemaldegalerie,
Berlin.
Fonte:
www.abcgallery.com

próprio os dez mandamentos 19 .
Do ponto de vista religioso 20 , o momento da entrega do decálogo é um dos mais
importantes na narração do livro do Êxodo, um momento intrinsecamente ligado às
origens da religião.
Mesmo considerando que o Talmud descreve as Tábuas como “dois quadrados de
seis punhos de comprimento por seis punhos de largura” (COHEN, 2006, p. 21), o
19

1. Não terás outro deus; 2. Não farás para ti imagem de escultura; 3. Não tomarás o nome do senhor em vão; 4.
Santifica o dia de sábado; 5. Honra teu pai e tua mãe; 6. Não matarás; 7. Não adulterarás; 8. Não furtarás; 9. Não
dirás falso testemunho; 10. Não cobiçarás. (BÍBLIA SAGRADA, 1969, p.91, Êxodo 20:1-17).
20
Do ponto de vista histórico, Hélio Cordeiro traz a informação de que: “[...] especialistas acreditam que o
decálogo, como o conhecemos hoje, foi agrupado em época posterior e que somente as três primeiras proibições
pertenceriam ao tempo de Moisés. Leis proibindo o sacrifício de crianças, magia e sodomia podem remontar ao
período mosaico, mas é possível que as leis de conduta (apodíticas) foram introduzidas em Canaã pelo grupo de
Moisés derivadas de um ambiente nômade [...] ou surgiram após o estabelecimento de Israel em Canaã. [...]
Sobressai-se, entretanto, a ética revolucionária da primitiva legislação de Israel, o que ultrapassa em muitos os
aspectos puramente religiosos da vida das pessoas (CORDEIRO, 1998, p. 24).
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signo utilizado para representar as tábuas da lei é, via de regra, um par de
retângulos de topo arredondado. Apesar de variar no tamanho e proporção,
algumas representações artísticas de Moisés 21 ou de cenas bíblicas afins trazem a
figura das tábuas da lei com base neste desenho, disseminando a imagem
conhecida.
O símbolo é reproduzido em alguns edifícios judaicos e esteve decorando as Arcas
Sagradas de muitas sinagogas através dos tempos. Até os dias atuais, podemos
considerar uma tradição o fato de representar acima da Arca ou na porta da Arca
uma par de “tábuas” que mostra as dez primeiras letras do alfabeto hebraico 22 ,
representando os dez mandamentos.
O símbolo foi também utilizado por Walter Gropius (1883-1969) na concepção do
Templo Oheb Shalom, em Baltimore, Maryland, EUA, inaugurado em 1960.
Assim como no caso de Wright, Gropius teve como referência direta as obras de
Erich Mendelsohn, seu compatriota, até mesmo pelo pouca experiência no tema
religioso. Este é o seu primeiro trabalho judaico e para tanto contou com a
colaboração do arquiteto Sheldon Levitt.
Nesse sentido, o projeto segue a tendência da época de conectar num só edifício
o santuário, vestíbulo, salas administrativas, instalações escolares e auditório, o que
gerava uma demanda por destacar o edifício da sinagoga de um complexo maior.
Gropius utilizou a composição geométrica do retângulo encimado por um
semicírculo, elemento este que domina a expressão das fachadas sul e norte do
edifício. São quatro figuras, destacadas do plano da fachada, bem como mais
altas que o nível da laje de cobertura. A escala diferenciada dos retângulos em
relação à composição geral e sua repetição marcam a presença do santuário,
iluminado zenitalmente por rasgos nas abóbadas que ligam os semicírculos em
fachadas opostas.

21
22

Vide o quadro de Rembrandt “Moisés com as Tábuas da Lei”, de 1659.
As dez primeiras letras do alfabeto hebraico são alef, beit, guimel, dalet, he, vav, zain, chet, tet e iud.
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Templo Oheb Shalom, Baltimore, Maryland, EUA , 1960 - Walter Gropius. Fonte: GRUBER, 2003, p. 128.

Apesar de apresentar quatro figuras em cada alçado, ao invés de duas (o par de
tábuas), a relação simbólica criada por Gropius é clara e explicitada pela
reprodução literal do signo tradicional das tábuas da lei sobre a fachada leste.
Templo Oheb Shalom, Baltimore, Maryland,
EUA, 1960 – Walter Gropius.
Imagem mostrando a reprodução literal do
símbolo das Tábuas da Lei na Fachada da Arca
Sagrada. Fonte: GRUBER, 2003, p. 128.

No interior, o armário originalmente utilizado como Arca tem também a forma das
tábuas da lei e foi desenhado pelos artistas Georgy Kepes e Robert Preusser, que
mantiveram a proporção das “tábuas” situadas no exterior. Sua forma simples é
adornada por pequenos triângulos metálicos, além de realçada por um grande
painel reticulado de madeira, cuja linguagem também guarda certa conexão com
o racionalismo modernista dos volumes que formam o complexo como um todo.
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O Templo Oheb Shalom sofreu, em
2002, modificações que alteraram de
modo

significativo

original

da

a

organização

sinagoga

no

interior,

invertendo a posição da entrada e
da

bimah

(posições

oeste-leste).

Assim, a Arca original permanece no
local, mas foi substituída por outra
com

desenho

de

caráter

espalhafatoso, pouco conectada ao
espírito

do

Gropius.
Arca Sagrada original do Temple Oheb Shalom, hoje
situada no mezanino do santuário. Fonte: GRUBER, 2003, p.
132.

ficam

espaço

proposto

por

No teto, os mainéis que

entre

as

abóbadas

foram

também rebaixados pela criação de

falsos arcos. O objetivo foi diminuir o a sensação criada pelo pé-direito, que a
congregação reclamava ser alto demais, bem como criar novos pontos para
iluminação artificial, o que mudou a ambiência dada pelos rasgos nas abóbadas.
Embora diferente no interior, o edifício projetado por Gropius permaneceu intacto
no exterior, mantendo o seu caráter e o simbolismo inicialmente buscado.
As Tábuas da Lei são também as protagonistas na expressão de um edifício mais
recente, a Sinagoga de Heidelberg (1991), Alemanha. O edifício é projeto do
arquiteto alemão Alfred Jacoby (n. 1950), profissional que desde 1988 já projetou
mais de dez sinagogas alemãs, tendo construído seis delas.
Em Heidelberg, Jacoby usa a figura do decálogo como elemento de destaque na
fachada principal da sinagoga. Mesmo considerando que o signo é representado
apenas como um par de retângulos, sem o semicírculo no topo, o volume é
claramente identificado como as Tábuas da Lei pela presença das dez primeiras
letras do alfabeto hebraico, representando os dez mandamentos. A associação é
também estabelecida pelo fato de que este volume corresponde no interior à Arca
Sagrada, aproveitando-se da relação simbólica direta entre o decálogo e a Torah.
Além disto, tal caráter é amplificado pela natureza construtiva dos elementos, uma
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vez que o granito despolido que cobre o paralelepípedo correspondente à Arca
contrasta com o volume cilíndrico e branco da sinagoga.
Como gesto significativo também
está o fato de que a Arca está de
frente para a rua, anunciando a
presença

da

sinagoga

e

assumindo uma postura possível
apenas em tempos de extrema
tolerância

e

anti-semitismo

controlado, uma
ainda

tem

instabilidade

situação

que

manifestações

de

na

do

Alemanha

pós-guerra.
Jacoby usou a mesma estratégia
para o projeto de uma sinagoga
em Colônia, inaugurada em 2003.
Neste caso o volume do salão de
rezas está inserido no pátio de
entrada de um antigo hospital
judaico, recém reempossado pela
Sinagoga de Heidelberg, Alemanha, 1991 – Alfred Jaocoby.
Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

comunidade local, uma vez que o
prédio

esteve

nas

mãos

de

militares belgas entre o fim da guerra, em 1945, e 1990.
O prédio foi recuperado no seu interior e recebeu um anexo para a inserção do
programa comunitário, enquanto um corpo independente foi construído para
receber a sinagoga. A fachada leste do santuário, voltada para a rua e o pátio de
entrada do complexo, é formada por um grande pano de vidro, interrompido
apenas por duas caixas prismáticas, representantes das Tábuas da Lei e
correspondentes à Arca Sagrada no interior.
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Sinagoga de Colônia, Alemanha – Alfred Jacoby. Imagem da obra, que foi inaugurada em 2003,
mostrando a Arca Sagrada. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

Sinagoga de Colônia, Alemanha, 2003 – Alfred Jacoby. Planta mostrando o volume retangular da sinagoga
(ligeiramente inclinado) e os armários da Arca Sagrada. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

Sinagoga de Colônia, Alemanha, 2003 – Alfred Jacoby. Perspectiva de versão alternativa do projeto mostra a
implantação da sinagoga. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

103

À parte de identificar claramente o edifício, o uso do decálogo na composição
simbólica - formal do edifício denota um dos aspectos mais importantes do
judaísmo, que é o compromisso com a Torah, a Lei de Deus dada a Moisés. É
justamente nesta aliança que está respaldado o caráter monoteísta da religião,
justificando sua importância como tema de trabalho.
A Torah 23 foi entregue junto ao decálogo no Monte Sinai. O texto reúne seiscentos e
treze mandamentos, ou mitzvot, que são vistos pelos judeus como preceitos
fundamentais a mediarem sua relação com o mundo e a comunidade. Segundo o
Rabino Avraham Cohen, “O todo poderoso, [...] ao nos entregar a Torah, deu-nos,
também, todas as ‘instruções’ necessárias para podermos fazer as escolhas certas”.
(COHEN, 2006, p.22).
Sua

outorga

anualmente
Shavuot,

no

rememorada
feriado

de

reforçando

seu

como

dos

entendimento
marcos

é

mais

um

importantes

da

aliança entre Deus e os Hebreus,
representante

do

próprio

nascimento do povo judeu.
A origem sagrada da Torah tornaGaroto lendo a Torah em seu Bar-Mirzvah.

a, assim, um dos símbolos mais

23

O periódico judaico “Morashá” explica que: A Torah, ou os cinco livros de Moisés, são pergaminhos
manuscritos de um só lado, costurados de forma contínua e enrolados em dois cabos de madeira, designados
poeticamente de a “Árvore da Vida”. Esta referência baseia-se num antigo dito hebraico segundo o qual “A
Torah é a Árvore da Vida para aqueles que a ela se dedicam”.
O conjunto que engloba os cinco livros de Moisés, Gênese, (Bereshit), Êxodo (Shemot), Levítico (Vaikrá), os
Números (Bamidbar) e Deuterônomio (Devarim) é chamado Sefer Torá, e é utilizado num dos importantes
momentos da liturgia da sinagoga. A confecção destes rolos, a particularidade de sua escrita, paginação e seus
diversos ornamentos, constituem um mundo apaixonante do ponto de vista intelectual e estético.
Desde a época de Ezra (IV século a.EC.), a Torah é lida em público três vezes por semana (nas segundas, quintas
e sábados) nos dias de festa ou feriado religioso, em Rosh Chodesh (1º dia do mês) e nos dias de jejum. Para que
esta leitura pública seja realizada, precisam estar presentes no mínimo dez homens (Minian) que já tiverem feito
Bar-mitzvá. Antes da leitura, realizada em geral por um chazan (especialista em canto litúrgico), são chamadas
de três a sete pessoas a recitar uma benção e/ou ler uma passagem.
A Torah é lida inteira durante um ano, sendo dividida em cinqüenta e quatro porções, cada uma chamada Sidrá.
Sidrá significa “ordem” ou Parashá, que significa “pedaço” ou “passagem”. Em cada Shabat lê-se uma porção
diferente. O início do ciclo é no Shabat após a festa de Simchat Torah (festa da Torah), que encerra as festas de
outono, e o término do ciclo é em Simchat Torah do ano seguinte (MORASHÁ, O Sefer Torah)
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importantes do judaísmo, elemento sagrado de unificação de todas as correntes
religiosas judaicas, no tempo e no espaço.
A estrutura física da Torah, com seus dois rolos cilíndricos paralelos e conectados, é
símbolo da infinitude dos ensinamentos do texto, cuja leitura ocorre de forma
ininterrupta e cíclica através dos tempos. Mais do que uma tradição, sua estrutura
física tem raízes na própria estrutura litúrgica judaica.
O tema da Torah parece ter sido inspiração principal numa das mais importantes
sinagogas construídas nos últimos dez anos, a Sinagoga Cymbalista, em Tel Aviv,
Israel. O edifício foi inaugurado em maio de 1998, projeto do arquiteto suíço Mario
Botta (n.1943), e tem seu volume principal dominado por dois torreões idênticos,
que correspondem aos dois principais elementos programáticos do edifício: uma
sinagoga e um auditório. Tais espaços são resultantes da direta solicitação do
filantropo que doou o prédio à universidade de Tel Aviv, Norbert Cymbalista, cioso
por construir “um lugar para a prece e um lugar para a discussão [...], um lugar
onde o religioso e o secular podem se encontrar” (BOTTA, 2001, p.37).

Sinagoga Cymbalista, Tel Aviv, Israel, 1998 – Mario Botta. Fachada Principal. Fonte:
PELLANDINI, 2001, p. 82.

O projeto inclui, além da sinagoga ortodoxa e do auditório flexível, um centro de
estudos (Bet Ha Midrash) e um Museu Judaico, que configura o conjunto como
“Centro de Herança Judaica”.
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O caráter democrático do projeto é acentuado pelo fato de que o auditório pode
ser também transformado numa sinagoga conservadora ou reformista, através da
colocação de um Aron Ha Kodesh móvel. Assim, ortodoxos, conservadores e
reformistas, as três maiores correntes do pensamento judaico na atualidade, tem a
possibilidade de orar e refletir sob o mesmo teto, algo importante em tempos de
conflito no oriente médio.
A presença das torres gêmeas e paralelas é acentuada por sua geometria sutil, um
conóide de base quadrada e topo cilíndrico, e por uma relação de proporção
curiosa com o prisma da base, de imagem menos forte que os volumes da
sinagoga e do auditório. Não obstante, o prédio é todo revestido externamente por
uma pedra de tom avermelhado, proveniente de Verona, Itália, elemento que
estabelece entre a base e as torres uma relação de conexão e unidade.
Nos textos presentes na principal publicação dedicada à obra, escritos por Norbert
Cymbalista, Mario Botta, pelo crítico de arte e arquitetura Roman Hollenstein e pelo
diretor do Centro, Aron Dotan, a Torah não é colocada como elemento de
associação simbólica direta; tampouco tal associação é negada.

Sinagoga Cymbalista, Tel Aviv, Israel, 1998 – Mario Botta. Planta. Fonte: PELLANDINI, 2001, p. 64.
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O discurso conceitual para o projeto apóia-se numa relação com o contexto sóciopolítico do país, a partir da constatação de Cymbalista de que “o mais perigoso
problema que enfrenta Israel é o abismo entre os segmentos religiosos e seculares
da população israelense, que podem dividir o país em duas partes” (CYMBALISTA,
2001, p.12 – trad. Nossa).

Sinagoga Cymbalista, Tel Aviv, Israel, 1998 – Mario Botta. Corte longitudinal. Fonte: PELLANDINI, 2001, p. 64.

Foi justamente o fato de criar um ambiente de diálogo e discussão, junto à
sinagoga, que convenceu as autoridades da Universidade a aceitarem a
construção do edifício em seu campus, conhecido por sua natureza laica 24 . Nesse
sentido, é possível imaginar que as referências buscadas para explicitar o conceito
do projeto fossem outras, que não somente as religiosas, evitando os rolos da Torah
como menção primária.
Mesmo assim, poderíamos considerar a “Lei de Moisés” como um elemento
representativo do povo judeu como um todo, tanto no caráter religioso, como no
caráter secular, o que o faz intimamente ligado à obra.
Em qualquer hipótese, o símbolo da Torah é trazido através da natureza cilíndrica
das torres e da sensação de conjunto e unidade entre seus volumes criada pelo
corpo do edifício de base e por sua aparência idêntica. O texto trazido por
24

Tel Aviv e Jerusalém tem em Israel características reconhecidamente diversas. A primeira, uma “capital”
secular, a segunda capital oficial do país, mas extremamente ligada às questões religiosas judaicas. A
Universidade de Tel Aviv é conhecida por seu caráter mais institucional, acadêmico e cultural, algo que
representou para o projeto da Sinagoga Cymbalista um obstáculo inicial.
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Cymbalista explicita também uma série de simbolismos incorporados ao edifício,
dentre deles o fato de que a escrita que marca o nome do edifício, acima de sua
entrada, reproduz a caligrafia tradicional usada na escrita da Torah, o que nos dá
mais um aspecto de associação de significados.

Sinagoga Cymbalista, Tel Aviv, Israel, 1998 – Mario Botta. Fachada Posterior. Foto: Sergio Ekerman
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Sinagoga Cymbalista, Tel Aviv, Israel, 1998 – Mario
Botta. Interior da sinagoga ortodoxa. Fonte:
PELLANDINI, 2001, p. 64.

Outros elementos simbólicos presentes na obra serão analisados quando estivermos
trabalhando sobre a questão da luz.
A discussão a respeito da sintonia entre o discurso conceitual, o caráter simbólico
enquanto programa (função) e a resposta formal arquitetônica está bastante
presente nesta obra de Botta, que abre as portas para a crítica do “dilema
formalista”, do exagero formal na arquitetura contemporânea.
Análises arquitetônicas a parte, o edifício consegue se inserir no cotidiano laico e
religioso da Universidade, não só do ponto de vista funcional, mas também como
entidade física, construída, estabelecendo com sucesso múltiplas relações
simbólicas com o usuário e o programa. Tal relação sim, uma característica trazida
nas palavras de Botta, que parece querer dar ao visitante uma ampla gama de
sensações, criando com seu espaço mais questionamentos do que respostas. Ele
diz: “A aparência enigmática da estrutura, como um tótem, desafia os usuários a
perguntar o que o edifício está comunicando – tanto como um espelho de seu
tempo, quanto como um repositório de milhares de anos de memória” (BOTTA,
2001, p.37 – trad. nossa).
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Um exemplo mais sutil de trabalho com a simbologia da Torah está na Sinagoga de
Kassel, Alemanha (2000), projeto de Alfred Jacoby. Aproveitando mais uma vez o
fato de que a fachada da Arca Sagrada volta-se para a rua, Jacoby cria um
sistema de fechamento do Aron Ha Kodesh com vidro translúcido, tanto na frente,
como no fundo do armário. Uma vez que o santuário está aceso no interior, os
pedestres na rua vêem em contraluz o perfil dos rolos da Torah, que aparecem
como uma fotografia, marcando o caráter do edifício.

Sinagoga de Kassel, Alemanha, 2000 – Alfred Jacoby. Imagem da iluminação noturna, que revela os rolos
da Torah em contra-luz. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

Sinagoga de Kassel, Alemanha, 2000 – Alfred Jacoby. Planta. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.
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4.1.3.2. O TABERNÁCULO E O TEMPLO DE SALOMÃO

O Tabernáculo (em hebraico, Mishkán) é considerado o primeiro edifício litúrgico
judaico, e sua organização arquitetônica é a base para a construção do Templo de
Salomão e, posteriormente, para a Sinagoga. Mais do que simples referências
simbólicas, estes prédios são as matrizes formais e litúrgicas da sinagoga, definindo
as (poucas) regras que permeiam sua construção.
Após deixarem o Monte Sinai, de posse das Tábuas da Lei e da Torah, o povo judeu
seguiu em exílio no deserto por quarenta anos, até que pudesse entrar em Canaã,
a Terra Prometida.
A ordem “Edifiquem-me um santuário para que eu habite no meio deles” (Êxodo
25:8), marca um momento importante na história do espaço para a liturgia judaica,
quando Deus “exige” a materialização de um recinto sagrado que pudesse dar
abrigo às Tábuas da Lei e a Arca da Aliança, bem como servir de local para sua
reverência, através de sacrifícios regulares.
O

caráter

portátil

e

efêmero do “edifício”, que
peregrinou

no

deserto

junto ao povo judeu, está
traduzido
como

pela
é

maneira

executado,

através de uma cobertura
de

tecido

apoiada

em

madeira. Por conta disto, o
Tabernáculo é associado à
idéia de uma tenda no
deserto,

numa

área

Modelo do
place.com.

selvagem.

Tabernáculo

Sua

do

natureza

Deserto.

Fonte:

www.the-tabernacle-

fundamental

dentro

do

desenvolvimento da liturgia judaica, primeiro ancestral da sinagoga, seu caráter
têxtil, bem como a riqueza de detalhes com que a Bíblia o descreve, transformamno numa referência simbólica presente nas sinagogas do pós-guerra até a
atualidade.
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A sinagoga projetada por Wright, por exemplo, também traz referências simbólicas
ao Tabernáculo. Frank Lloyd usa uma fonte na frente do edifício, por exemplo,
simbolizando a bacia de bronze na qual Aarão e seus filhos deviam lavar mãos e
pés (ablução) antes de entrarem no santuário (Êxodo 30:17) e que ficava na porta
de entrada do Tabernáculo. Outro símbolo que Wright relaciona ao Tabernáculo é
a menorah, o candelabro de sete braços, um dos elementos descritos por Deus
para que fossem construídos como equipamentos litúrgicos sagrados. Em Beth
Sholom – Pensylvannia, a menorah aparece representada por sete pequenas
saliências em cada uma das três arestas que formam a pirâmide básica do edifício.
O

prédio

Johnson

projetado
para

a

por

Phillip

Congregação

Kneses Tifereth Israel em Port Chester,
NY, 1956, tem também filiação ao
tema do Tabernáculo. O edifício é
composto por um volume simples,
um grande paralelepípedo branco
de cerca de doze metros de altura e
planta de 43,0m x 15,0m, rasgado
por 286 delgados vãos verticais,
fechados por vidros coloridos. Junto
ao corpo principal, perpendicular a
uma de suas fachadas mais longas
(voltada para o sul), está o volume
que corresponde ao vestíbulo de
entrada, mais baixo e iluminado
Congregação Kneses Tifereth Israel, Port Chester, NY, EUA,
1956 – Phillip Johnson. Vista do exterior. Fonte: GRUBER, 2003,
p. 110.

apenas

por

um

domo

aberto

zenitalmente 25 .

Assim como Mendelsohn e Goodman, Phllip Johnson mostra preocupação com o
acréscimo de público sazonal à sinagoga. Ao contrário de seus colegas, que
propunham sempre divisões mais marcantes, ampliando a sinagoga normalmente

25

Embora o esquema de entrada por um eixo perpendicular à sinagoga, lateralmente à fachada da Arca, não seja
comum, vale lembrar que esta foi uma solução muito usada em algumas sinagogas medievais do leste europeu e
nas sinagogas sefaraditas de Veneza.
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para o vestíbulo ou criando uma sinagoga menor, para o dia a dia 26 , Johnson
acaba propondo apenas uma divisória relativamente baixa a dividir um único
espaço de grandes dimensões. O esquema proposto seria posteriormente criticado
pela congregação como incapaz de criar um espaço mais íntimo para as
celebrações cotidianas, de menor público.
Do ponto de vista do exterior, poucos elementos denotam o caráter religioso do
prédio, exceto pela presença dos vidros coloridos, uma clara alusão à tradição dos
vitrais na arquitetura religiosa tradicional, algo que pode ter tido relação com o fato
de que Johnson acabara de projetar uma igreja, não construída, tendo utilizado o
conceito inicial deste projeto para o desenho de sua sinagoga.
É mesmo no interior que a
sinagoga

de

comunica

Johnson

melhor

os

traços de seu simbolismo
e

a

relação

Tabernáculo.

com
Uma

o
vez

dentro do santuário, os
elementos que dominam
o

espaço

“dosséis”

são

sete

de

gesso,

delicadamente

fixados

na estrutura vertical e de
clara referência ao tema
da tenda, uma vez que
imitam a geometria de
um tecido esticado. O
efeito é reforçado pela
luz natural que penetra
Congregação Kneses Tifereth Israel. Vista do interior em direção ao fundo
do santuário. O forro de gesso remete ao uso do tecido como cobertura.
Fonte: GRUBER, 2003, p. 111.

pela cobertura e “vaza”
pelas

laterais

cavadas,

26

Nos Estados Unidos essa sinagoga menor, anexa ao edifício principal é comumente chamada de “chapel”
(capela).
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contribuindo para a sensação de que são estes os elementos que fornecem a
proteção ao edifício.
Outro elemento que faz referência ao Tabernáculo é a Arca, que aparece solta,
uma caixa de madeira descolada da parede, mais próxima à representação
conhecida do que teria sido a Arca da Aliança, que guardava as tábuas da lei.
Para

a

bimah,

Goodman,

assim

Johnson

como

lança

Percival

mão

da

colaboração com o escultor Ibran Lassaw
para a realização de algumas obras. Lassaw
utiliza-se mais uma vez do metal e do
abstracionismo para reformatar a luz eterna
e a menorah, adaptando-os à referência
maior do Tabernáculo. No caso da menorah,
sua aparência rude, dada pelo bronze
martelado, fez o crítico Avram Kampf ver ali
“o divino evocado pelo grotesco”. Kampf
completa ainda que a escultura
Congregação Kneses Tifereth Israel. Vista da
Arca sagrada. Fonte: GRUBER, 2003, p. 111.

[...] evoca uma imagem da primeira menorah construída pelo escultor bíblico
Bezalel, que usou material grosseiro e ferramentas ainda mais improvisadas.
[...] Ela reflete a luz do deserto, a textura da areia e o vento uivante (KAMPF
apud GRUBER, 2003, p.115 – trad. nossa).

Lassaw desenha também a luz eterna, usando como referência um por do sol no
deserto, e deslocando o elemento de sua posição usual sobre a Arca para a lateral,
o que ressalta sua importância.
Além destes dois objetos, o escultor também cria um grande painel de fundo para a
bimah,

uma

moldura

retangular

metálica

recheada

de

formas

abstratas

confeccionadas com arame, bronze e ferro, dentre outros. O trabalho chama-se
“Creation” (Criação), e, segundo o próprio escultor, era inspirado nos “campos
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estrelados, nas galáxias e cantos galácticos dos quais somos parte” (LASSAW apud
GRUBER, 2003, p. 115) 27 .
A figura simbólica do Tabernáculo é também trabalhada, de maneira mais
monumental, na sinagoga Beth El, de Bloomfield Hills, Michigan, EUA, completada
em 1974 por Minoru Yamasaki. A sinagoga atende a congregação mais antiga de
Michigan, de orientação reformista, e abriga até 1000 pessoas, caracterizando-se
como um Bet Ha Knesset de grande porte. Construtivamente, o edifício é formado
por dois pares de pilares inclinados que suportam duas vigas curvas independentes
no topo do edifício. O fechamento do prédio é feito com concreto moldado in
loco. Na seção transversal do edifício, as paredes de concreto que vedam a
estrutura formam uma ligeira curva, como um tecido que está preso ao solo e
apoiado no topo. Além disso, as paredes foram moldadas de modo a
apresentarem uma pequena curvatura nos gomos que correspondem às placas de
forma, ressaltando a ilusão de que se trata de um tecido costurado. O efeito geral é
o de uma grande tenda triangular, que cobre a congregação de maneira suave,
apesar da grande dimensão.

Sinagoga Beth El, Bloomfield Hills, Michigan, EUA, 1974 –
Minoru Yamasaki. Vista do exterior. Fonte: site do
arquiteto.

Sinagoga Beth El, Bloomfield Hills, Michigan, EUA, 1974 –
Minoru Yamasaki. Vista do interior. Fonte: site do
arquiteto.

27

Um fato curioso é que depois de cinqüenta anos, em 2006, a congregação contratou novos arquitetos para uma
renovação da sinagoga, algo que sempre esteve proibido enquanto viveram Johnson (1907-2005) e
Lassaw(1913-2003). Dentre as mudanças, uma das mais significativas foi a retirada e venda do painel de Lassaw
para o Jewish Museum de Nova Iorque, a partir da rejeição, além da vontade de renovação, de boa parte da
comunidade. Segundo um artigo publicado no site na congregação, reproduzido do periódico New York Times,
alguns membros achavam a mensagem simbólica da escultura muito vaga. Outros chegaram a comparar os
arames retorcidos utilizados às cercas de arame farpado dos campos de concentração nazista.
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A relação com a envolvente natural, neste caso, procura responder às
manifestações simbólicas da forma, usando a paisagem como suporte para este
processo. Isto acontece também em outra sinagoga projetada por Yamasaki, a
North Shore Congregation, em Glencoe, Illinois, EUA (1964), onde o tema da Tenda
do Tabernáculo se completa através da relação com um espaço mais aberto e
descampado, referência à paisagem do deserto trazida na Bíblia.

North Shore Congregation Israel, Glencoe, Illinois, EUA, 1964 – Minoru Yamasaki. Volume estabelece relação
simbólica com a paisagem aberta e natural: reinterpretação do tema da “tenda do deserto”. Fonte: site do
arquiteto

North Shore Congregation Israel, Glencoe, Illinois, EUA, 1964 – Minoru Yamasaki. O espaço interior procura evocar o
perfil de uma tenda. Fonte: site do arquiteto
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O Tabernáculo acompanhou os judeus até a entrada em Canaã, que acontece
por volta do ano 1.300 AEC e no período que segue até meados do século X AEC,
quando será erigido o Templo de Salomão. Todo o processo de construção do
Templo e uma série de aspectos de seu funcionamento estão descritos no livro de
“Reis” da Bíblia, o que constitui uma fonte primária de referências.

Maquete mostrando a cidade de Jerusalém dominada pelos romanos, por volta do séc. I AEC. O edifício ao centro
é o Templo de Herodes, uma ampliação do segundo Templo, construído após o retorno do exílio na Babilônia.

Conforme colocado no capítulo I, o Templo de Salomão solidificou os rituais
litúrgicos judaicos e transformou-se no grande pólo religioso do Estado unificado de
Israel, definindo costumes e rituais que acompanharam os hebreus por mais de um
milênio. Este período é interrompido apenas três vezes. Na primeira o Templo foi
destruído pelos babilônios (586 AEC), na segunda, tomado rapidamente pelos
gregos (175 AEC) e na terceira, já ampliado por Herodes, teve sua derrocada final
(70 EC), após conflito com os romanos. Estes três momentos serão justamente
aqueles de consolidação da sinagoga, o “santuário menor”, um espaço de reunião
alternativo, mas diretamente derivado do Templo.
A partir da diáspora definitiva, no ano setenta, o Templo destruído é considerado
dentro do judaísmo como um espaço de reverência constante, uma lacuna
impreenchível, à qual devemos constantemente referir.
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Algumas regras na organização da
sinagoga

atual

e

sua

liturgia

são

oriundas da própria dinâmica do Templo
(a presença do Aron Ha Kodesh, do ner
tamid e da menorah, a divisão entre
homens e mulheres, o uso do vestíbulo
como área de transição); outras normas
prestam homenagem à sua “existência
eterna”, como o fato de que a parede
da Arca deve estar voltada para leste,
na direção de Jerusalém e o costume
de se deixar uma pequena parte da
obra inacabada, como lembrança de
sua destruição.
A parte destas regras, alguns elementos
construtivos do Templo tem servido de
inspiração a projetos que buscam o
caminho

da

reinterpretação

e

referência simbólica na busca por uma

As colunas gêmeas Jachin e Boaz, que marcavam a
entrada da parte sagrada do Templo. A figura mostra
também o altar que ficava no pátio externo. Fonte:
MEEK, 1996, p. 25.

nova identidade judaica na arquitetura.
As colunas gêmeas Jachin e Boaz, por exemplo, que flanqueavam a entrada do
Templo e eram encimadas “por capitéis trabalhados em bronze por um escultor
fenício chamado Hiram de Tiro” (MEEK, 2000, p.38), aparecem como referência em
obras como a Sinagoga Cymbalista de Mário Botta, dominando a porta de
entrada. Algumas esculturas, como os Pilares executados por Ibram Lassaw para o
Templo Beth El em Providence, de Percival Goodman (p. 33) também são inspirados
nessa figura.
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As colunas Jachin e Boaz, reinterpretadas na entrada da Sinagoga Cymbalista em Tel Aviv (1998), de Mario
Botta. Fonte: PELLANDINI, 2001, p.140.

Os materiais usados para a construção do Templo são também assunto de
freqüente referência nas obras de novas sinagogas. Na Sinagoga de Kassel, por
exemplo, Alfred Jacoby utiliza a madeira de cedro como revestimento externo e
interno do volume correspondente ao santuário, além de usá-lo para executar
elementos litúrgicos como a bimah. Para tanto, o arquiteto se inspirou na passagem
bíblica em que Salomão fala a Hiram, Rei de Tiro (não confundir com o escultor):

Eis-me, pois, resolvido a construir um templo ao nome do Senhor, meu Deus,
conforme o que o Senhor disse a David, meu pai: - Teu filho, que porei no
trono em teu lugar, edificará o templo ao meu nome. Agora, pois, ordena que
me cortem árvores do Líbano; meus operários juntar-se-ão aos teus [...], pois
sabes que entre nós não existe quem saiba cortar madeira como os sidônios.
(BÍBLIA SAGRADA, 1969, p.355, Reis, 5:4-6).
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Ao que Hiram responde: “Recebi a tua mensagem. Satisfarei todos os teus desejos
acerca da madeira de cedro e de cipreste”. (BÍBLIA SAGRADA, 1969, p.355, Reis
5:8).

Sinagoga de Kassel, Alemanha, 2000 – Alfred Jacoby. Uso do cedro tem valor simbólico. Fonte: Expo “Em Um Novo
Espírito”.

Sinagoga de Kassel, Alemanha, 2000 – Alfred Jacoby. Corte longitudinal. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

Além da madeira, que adornou as partes sagradas do Templo, a pedra foi o
principal material usado para construir o edifício. O livro de “Reis” também faz
referências ao uso deste material, especificando que Salomão designara “oitenta
mil cortadores de pedras na montanha” (Reis 5:15) e que na construção
propriamente dita “não se ouviu o bater do martelo, nem de picareta, ou de outro
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instrumento de ferro, pois o Templo foi construído com pedras inteiramente
esquadrejadas” (Reis 6:7).
Hoje, o único remanescente do edifício (já da versão ampliada por Herodes) é
justamente a imensa parede de pedras que servia como contenção da plataforma
onde estava o Templo propriamente dito. A muralha de grandes pedras calcárias,
típicas de Jerusalém, transformou-se no Muro das Lamentações, um dos lugares
mais sagrados do judaísmo.
A aparência das pedras empilhadas de maneira rústica, a forma como foram
diagramadas e sua coloração amarela clara são as marcas capazes de referir
simbolicamente à imagem do Templo e do Muro. A pedra é também usada pela
sua característica de material duradouro e nobre, propriedades pertinentes à
construção sacra.
Dentre os prédios mais recentes, um dos exemplos mais explicitamente relacionados
a este símbolo é a Sinagoga Kol Ami (1995-2003), situada em Scottsdale, Arizona,
EUA e projetada por Will Bruder.

Sinagoga Kol Ami, Scottsdale, Arizona, EUA, 1995 – Will Bruder. Vista do conjunto. Fonte: GRUBER, 2003, p. 196.

Como é comum na atualidade, o espaço religioso está ligado a um centro
comunitário. Bruder busca diferenciar a sinagoga através de sua escala e do
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caráter de seu volume, formado por paredes inclinadas e “riscado” por um plano
vertical metálico que indica a posição da Arca Sagrada.
O edifício é integralmente
construído em blocos de
concreto que
permanecem aparentes,
indicando uma atmosfera
de obra ainda em
construção. Além disso, o
arquiteto determina que o
levante das alvenarias seja
Sinagoga Kol Ami. Detalhe da
Alvenaria. Fonte: SACHS; VOOLEN,
2005, p. 115.

Detalhe do Muro das
Lamentações. Foto: Sergio
Ekerman.

ligeiramente
desorganizado, tirando
alguns blocos do prumo

aqui e acolá. O resultado é de uma parede mais rústica, onde o efeito de luz e
sombra criado pelos diferentes planos de cada um dos blocos alude à imagem do
Muro das Lamentações. O bloco, uma espécie de “pedra de concreto”, e o
processo construtivo utilizado não escondem sua contemporaneidade, ao mesmo
tempo em que caracterizam um apelo ao tradicional, fato que dá mais coerência
no processo de busca de uma identidade judaica.
A sinagoga Kol Ami também amplifica a construção simbólica de sua forma através
de uma relação específica com o contexto desértico, assim como fez Sidney
Eisenshtat no projeto do Temple Mount Sinai, em El Paso.
Outras sinagogas referem-se ao Muro do Templo de maneira mais pragmática,
apenas revestindo alguma parede, normalmente aquela pertencente à Arca, com
pedra calcária amarelada. Este é o caso tanto de exemplos mais antigos, como a
Loop Synagogue em Chicago (1958), projeto de Loebl, Schlossman e Bennett, do
Templo Israelita Brasileiro Ohel Yaacov (1961), em São Paulo, projeto do engenheiro
Nelson Bensandon 28 , da Sinagoga da Associação Religiosa Israelita (1962) e da
Sinagoga da Congregação Israelita Paulista (1957), projetos de Henrique Mindlin,
quanto de prédios mais novos como a Sinagoga da Congregação Agudas Achim,
28

Segundo informação de Adriana Blay Levisky (LEVISKY, 2001, p. 177).
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projeto dos arquitetos americanos David Lake e Tim flato inaugurado em 2001 e
situado em Austin, Texas, EUA.

Loop Synagogue, Chicago, Illinois, EUA, 1958 Loebl, Schlossman e Bennett. Trecho da bimah,
mostrando a parede de pedra calcária. Fonte:
GRUBER, 2003, p. 121.

Templo Israelita Brasileiro Ohel Yaacov, São Paulo, SP, 1961 – Nelson
Bensandon. A imagem mostra a bimah central e a Arca Sagrada
na parede revestida de mármore. Fonte: SPITZCOVSKI, 2004, p.184.

Sinagoga Etz Chaim da Congregação Israelita
Paulista (CIP). Projeto de Henrique Mindlin inaugurado
em 1967. Fonte: SPITZCOVSKI, 2004, p. 72.

Sinagoga da Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro
(ARI). Projeto de Henrique Mindlin inaugurado em 1962.
Fonte: SPITZCOVSKI, 2004, p. 101.
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Sinagoga Agudas Achim, Austin, Texas, EUA, 2001 – Lake/Flato. Interior do
santuário mostrando ao fundo a parede da Arca Sagrada revestida em pedra
de Jerusalém. Fonte: GRUBER, 2003, p. 190.

Sinagoga Agudas Achim, Austin, Texas, EUA, 2001 – Lake/Flato. Muros de pedra calcária também são usados no
exterior do edifício. Fonte: GRUBER, 2003, p. 223.
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Duas sinagogas latino-americanas relativamente novas também utilizam deste
artifício simbólico para promover a decoração simbólica do espaço interior, sempre
na parede que guarda a Arca Sagrada.
Uma delas é a sinagoga da comunidade Amijai, em Buenos Aires, inaugurada em
agosto de 2004, com projeto do Estúdio Urgell – Penedo – Urgell (Arq. José Antonio
Urgell, Arq. Augusto Manuel Penedo, Arq. Juan Martín Urgel), um dos maiores
escritórios de arquitetura da Argentina. O edifício reformista, com capacidade para
cerca de seiscentos congregantes, é também encerrado por um muro revestido em
pedra calcária, que domina a perspectiva principal do espaço de culto.
Implantado de forma independente do centro comunitário situado no mesmo
terreno, o prédio da Sinagoga Amijai também perpetua a tradição da relação
entre arquitetura e obra de arte, através da elaboração de alguns ítens especiais
(ner tamid, Aron Ha Kodesh). Dentre estes elementos complementares, o destaque
fica para a Árvore da Vida 29 (Etz Chaim), proposta escultórica do arquiteto Clorindo
Testa.
O mesmo tratamento especial para o muro voltado à orientação leste acontece no
projeto (ainda em execução) para a Sinagoga Bait Jadash, da Nova Congregação
Israelita de Montevidéu. Neste caso, os arquitetos Mario Blechman, Javier
Olascoaga e Andrés Souto redesenham a estereotomia do material, pois ao invés
de tentarem reproduzir a “diagramação” visual do Muro das Lamentações, de
pedras retângulares, propõe um assentamento tipo “canjiquinha”, com finos filetes
de expressão horizontal, tentando tornar o artifício estético e decorativo mais
atraente.
Embora de caráter eminentemente decorativo, este tipo de tratamento formal vem
criando um elemento repetitivo que congrega vários edifícios em torno de uma
identidade clara, aglutinadora de um conjunto com características comuns.

29

A Árvore da Vida é um elemento presente no livro do Gênese, símbolo da força espiritual e da presença
natural do divino. É comum econtrarmos representações metafóricas deste elemento nas sinagogas, onde as
folhas aparecem como placas contendo o nome de pessoas importantes e familiares falecidos (FEIGUÍN, 2004,
p.54 – tradução nossa).
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Sinagoga Amijai, Buenos Aires, Argentina, 2004 – Urguell, Penedo, Urgell. Acima: Construção do volume em
concreto aparente. No centro: Perspectiva do interior, com muro e embasamento de pedra. Abaixo: detalhe do
Aron Ha Kodesh e da estereotomia do muro. Fonte: FEIGUÍN, 2004, p.51.
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Sinagoga Bait Jadash, Montevidéu, Uruguai, 2006 (projeto) - Mario Blechman, Javier Olascoaga e Andrés Souto.
Perspectivas digitais do edifício e do interior da sinagoga, com muro de pedra como fundo da Arca Sagrada.
Fonte: http://www.nciuruguay.org/baitjadash/

127

Dois edifícios construídos recentemente na Alemanha destacam-se pelo uso das
“temáticas” do Tabernáculo e do Templo de Salomão, trabalhadas de maneira
conjunta dentro da mesma obra. São eles a nova Sinagoga de Dresden (2001), e a
já citada Sinagoga de Munique (2006), projetos que buscam o conceito de suas
resoluções formais nas descrições e histórias destes ancestrais da casa de
congregação judaica, aglutinando valores de cunho plástico e simbólico na
consolidação de sua arquitetura.
Ambos os edifícios foram desenhados por Andrea Wandel, Andreas Hoefer e
Wolfgang Lorch, além de Nikolaus Hirsch, (que colaborou na obra de Dresden) e
nasceram de concursos internacionais que tinham como um dos objetivos
encontrar uma expressão arquitetônica adequada ao renascimento de duas
importantes comunidades judaicas alemãs.

Sinagoga de Dresden, Alemanha, 1996 – Wandel, Hoefer, Lorch e Hirsh. Vista da fachada principal. Fonte:
RICHARDSON, 2004, p.176.

Em Dresden, a sinagoga situa-se no mesmo terreno do edifício original, uma obra
neo-bizantina de Gottfried Semper, construída em 1840 e destruída quase cem anos
depois na Kristallnacht de 1938. Apesar de amplo originalmente, o lote foi cortado
por vias (rodoviárias e férreas) que ligam a velha e a nova cidade, ficando então
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reduzido a uma faixa relativamente estreita.

Frente ao extenso programa, os

arquitetos decidiram separar a sinagoga e o centro comunitário em volumes
distintos, conectados através de um pátio que serve como espaço público,
levantado cerca de um metro e meio em relação à rua.
Conforme coloca Angeli Sachs, uma das curadoras da exposição “Jewish Identity in
Contemporary Architecture” (Identidade Judaica na Arquitetura Contemporânea):

Além de considerarem o contexto urbano, os arquitetos mergulharam nas
características especiais da arquitetura de sinagogas e perguntaram a si
mesmos como aspectos históricos e contemporâneos da identidade e
migração judaicas poderiam ser traduzidos em termos arquitetônicos. Os
resultados desta reflexão os levaram a basear seu desenho tanto no Templo,
símbolo de permanência e da terra nativa, como no Tabernáculo, símbolo
dos deslocamentos do povo judeu, algo que os arquitetos descrevem como
‘a experiência arquitetônica fundamental do judaísmo’ (SACHS, 2004, p. 126 –
trad. nossa).

Sinagoga de Dresden, Alemanha, 1996 – Wandel, Hoefer, Lorch e Hirsh. Planta e fachada principal. Fonte:
RICHARDSON, 2004, p.176.
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Sinagoga de Dresden. Vista do salão de rezas e do vestíbulo de entrada, mostrando o véu metálico que “cobre”
o interior. Fonte: SACHS; VOOLEN, 2005, p.127.

Para concretizar estes desejos, os
arquitetos

valeram-se

principalmente do trabalho com
os

materiais.

sinagoga

Kol

Assim
Ami,

como
o

na

projeto

contemplou o uso de alvenaria
aparente, nesse caso formada
por blocos especiais feitos de
concreto e agregado fino.

O

levante dos muros foi igualmente
objeto
Sinagoga de Dresden - detalhe do muro torcido e do véu interno.
Fonte: SACHS; VOOLEN, 2005, p.128.

de

desenvolvimento

criativo, uma vez que cada fiada
de

blocos

foi

assentada

ligeiramente rotacionada em relação a anterior. O artifício visou corrigir a
orientação da parede da Arca em direção ao leste, uma vez que o estreito terreno
não permitia a rotação do edifício como um todo. O resultado é um volume
torcido, cuja cobertura está numa projeção não ortogonal à base. O prédio é
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praticamente todo fechado, dono de uma expressão ao mesmo tempo massiva e
dinâmica, cuja coloração amarelada dada pela alvenaria tem clara conexão com
o Templo. Internamente, a pedra é também mantida aparente, comunicando os
mesmos valores.
Dentro deste “recipiente”, os arquitetos projetaram um grande véu de bronze, que
define o espaço da sinagoga propriamente dita e filtra a luz que penetra
zenitalmente. A cortina semitransparente define a analogia com o Tabernáculo,
cobrindo o espaço religioso e “protegendo-o”, como uma tenda. O elemento
cumpre também a função de suavizar a linguagem do edifício no interior, o que
ajuda a qualificar o espaço de oração e encontro. O elemento metálico, em
contraste

com

a

alvenaria, torna

o

espaço

mais

nobre,

delimitando e

aconchegando o espaço de congregação.

Sinagoga de Dresden, Alemanha, 1996 – Wandel, Hoefer, Lorch e Hirsh. Vista do elemento metálico de referência
ao Tabernáculo. Fonte: RICHARDSON, 2004, p.176.
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Referências similares podem ser
encontradas na Sinagoga de
Munique, onde os arquitetos
também

defendem

construção
referência

uma

conceitual
ao

Templo

de
e

ao

Tabernáculo.
Neste caso, o edifício é formado
por uma grande base revestida
de

pedra

calcária,

completamente

fechada,

exceto pela porta de entrada.
Sobre este volume monolítico,
que corresponde ao nível da
sinagoga,

apóia-se

um

paralelepípedo translúcido (já
citado nas referências à Estrela
de David) que ilumina e cobre o
santuário

de

forma

mais

delicada, como uma tenda. Sua
planta retangular, simétrica e
organizada

sobre

o

eixo

longitudinal (entrada, vestíbulo,
bimah

e

Aron

Ha

Kodesh)

também aludem ao Templo,
cuja estrutura planimétrica era
bastante similar.

Sinagoga de Munique, Alemanha, 2006 - Wandel, Hoefer, Lorch.
Fachada principal, com muro revestido em pedra calcária e planta.
Fonte: SACHS; VOOLEN, 2005, p.130.
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Sinagoga de Munique, Alemanha, 2006 - Wandel, Hoefer, Lorch. Vista do interior e corte transversal. Fonte:
SACHS;VOOLEN, 2005, p.130.

Um ponto interessante a respeito das sinagogas de Dresden e Munique é a
orientação conservadora / ortodoxa de suas congregações, marcada pela
posição da bimah em relação à planta da sinagoga, de caráter central.
Considerando que o processo de renovação da linguagem das sinagogas no
imediato pós-guerra teve maior participação das comunidades de orientação
reformista, hoje a procura pela expressão diferenciada dos novos espaços religiosos
judaicos também é meta de comunidades ortodoxas.

Sinagoga de Munique, Alemanha, 2006 - Wandel, Hoefer, Lorch. Corte longitudinal. Fonte: SACHS;VOOLEN, 2005,
p.130
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4.1.3.3. UM NOVO HISTORICISMO

Além dos símbolos tradicionais do judaísmo, a maioria deles presentes no Velho
Testamento ou mesmo no Talmud, foi possível perceber durante a pesquisa a
presença de novas sinagogas capazes de utilizar edifícios mais velhos ou destruídos
como referências formais claras para sua concepção e formalização, numa
estratégia de assegurar a própria coerência com base a experiências anteriores de
importância destacada.
Neste contexto, destacam-se como referência o grupo das antigas Sinagogas de
Madeira polonesas, que não só pelo seu caráter estético, mas também pelo total
desaparecimento de todos os seus exemplares, transformaram-se em símbolo do
judaísmo ashquenazita.
No capítulo que dedicou às sinagogas polonesas dentro da obra “The Synagogue”,
o escritor e professor Harold A. Meek inicia seu texto chamando a atenção para a
importância da ocupação judaica no leste europeu entre os séculos XVI e XIX. O
artigo é complementado por dados demográficos que indicam índices de mais de
50% de presença judaica em vilas e cidades da região, neste período. Boa parte
desta presença fixou-se no território onde hoje estão Polônia, Rússia, Ucrânia,
Bielorrúsia e Lituânia, destacando-se neste grupo a Polônia, país que recebeu uma
grande massa migratória de judeus oriundos da Alemanha entre os séculos XIV e XV
(WINRYB apud MEEK, 1996, p.152).
Ainda segundo Meek,

Houve uma era de prosperidade judaica no Estado Lituano-Polonês sob a
dinastia Jagieloniana 30 e seus sucessores, num período que [...] algumas
autoridades assinalam estar entre 1580 e 1640. Os judeus atuaram como
artesãos para a nobreza, faziam negócios internamente e no exterior, criavam
animais e comercializavam madeira [...]. De 1580 a 1764 os judeus cuidavam
30

Dinastia dos reis que governaram a área entre os séculos XIV e XVI. O nome da dinastia origina-se de
“Jogaila”, nome do primeiro rei polonês desta dinastia (1351-1434). Fonte:
http://en.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o
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de seus próprios negócios no Conselho dos Quatro Territórios 31 , o qual,
segundo Simon Dubnow escreveu, ‘deu a um povo sem Estado uma
oportunidade de desenvolvimento para uma atividade política nacional’.
Este período de autonomia promoveu um incomparável florescer da religião
judaica (MEEK, 1996, P. 152 – trad. nossa).

A partir do início do século XIX, no entanto, a situação não se manteve estável.
Vários fatores, tais como a insatisfação de camponeses locais com a grande
presença judaica em terras produtivas, bem como um regime despótico czarista na
Rússia católica levaram os Judeus a mais uma vez enfrentarem resistências,
dificuldades e atrocidades durante um período que foi desde a década de 80 do
século XIX até a 2ª Guerra. Se ainda haviam na Polônia 3.000.000 de judeus 32 antes
do Holocausto, pouco milhares restaram após 1945.
Mesmo antes da Guerra, parte desta população também fez parte de um processo
migratório em consequência dos pogroms 33 russos de 1880, buscando melhores
31

O Conselho dos Quatro Territórios (Va'ad Arba' Aratzot) em Lublin, Polônia, era o corpo central da autoridade
judaica na Polônia de 1580 a 1764. Setenta delegados das comunidades locais encontravam-se para discutir
tributação e outras questões importantes das comunidades judaicas. Os quatro territórios eram: Grande Polônia,
Pequena Polônia, Ruthenia e Volhynia. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Four_Lands (tradução
nossa).
32
Os judeus poloneses construíram um grande número de sinagogas, utilizando basicamente duas tipologias,
assinaladas por materiais construtivos distintos: a pedra e a madeira.
A primeira caracteriza-se pelo uso da alvenaria de pedra na construção de prédios muito parecidos com pequenas
fortificações. Normalmente eles têm volume prismático e planta quadrada, fechados para o exterior, buscando
assim a proteção contra ataques externos. Boa parte destes prédios era realmente utilizada para a defesa, quando
faltava a segurança. Outra propriedade importante destes edifícios era a presença de uma cobertura com estrutura
em abóbadas, que se apoiavam sobre quatro pilares centrais dentro dos quais se definia o espaço da bimah. A
relação entre o lugar do baldaquino e a estrutura portante do edifício caracterizou-se como um artifício
arquitetônico-litúrgico bastante interessante e uma experiência singular (vide p. 30 e 31).
Já as sinagogas de madeira representaram, na verdade, uma experiência de cunho judaico dentro de uma tradição
mais ampla da região, onde quase tudo era construído com o lenho das florestas frias do norte europeu. Alguns
prédios de alvenaria ainda existem, mas quase todos foram transformados em cinemas, hotéis e até garagens. Já
as sinagogas de madeira foram completamente destruídas.
33
Pogrom (do Russo, bater duramente, demolir de forma violenta) é uma forma de rebelião direcionada contra
um grupo particular, seja étnico ou religioso, caracterizado pela destruição de suas casas, negócios e centros
religiosos. Usualmente, pogroms são acompanhados de violência física contra as pessoas-alvo, chegando a
assassinato e massacre. O termo tornou-se comumente utilizado na língua inglesa depois de uma onda em larga
escala de revoltas anti-judaicas na Rússia Imperial entre 1881 e 1884.
O estopim destes pogroms foi o assassinato do Czar Alexander II, atribuído a militantes judeus. As condições
econômicas locais parecem ter contribuído significativamente para as revoltas, uma vez que os judeus
começavam a competir nos negócios locais e na curta oferta de emprego.
Durante estes Pogroms, milhares de casas foram destruídas, muitas famílias reduzidas a miséria, mulheres
violentadas e muitas foram as vítimas fatais em mais de 160 cidades do sudoeste do Império. Fonte:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pogroms (adaptação e tradução nossa).
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condições de vida nas Américas, Europa Ocidental e Oceania. Hoje os
ashquenazitas são grande maioria dentre os judeus que vivem na diáspora.
As sinagogas polonesas de madeira são edifícios excêntricos, de incrível trabalho
artesanal desde a carpintaria até a pintura para decoração interna. No exterior,
notabilizaram-se pela aparência oriental, similar a de pagodes chineses. O perfil das
coberturas impunha a linguagem dos volumes, facilmente identificáveis pela
grande dimensão e inclinação de seus telhados, algo que se refletia interiormente
num espaço ascendente e de múltiplas camadas verticais, conforme mostram os
registros fotográficos da época. O interior era também ricamente decorado com
afrescos policromáticos de temas diversos, sem paralelos no universo do judaísmo,
destacando-se a figuração de animais e temais vegetais.

Sinagoga de Volpa, Polônia (séc XVIII). Vista geral e Corte perspectivado, mostrando a estrutura da cobertura.
Fonte: MEEK, 1996, p. 165.

Após a fuga ou assassinato de 99% da população judaica no leste europeu, poucas
sinagogas restaram. Os últimos exemplares foram queimados pelos alemães durante
a ocupação da Polônia e o que resta são apenas partes dos edifícios em alguns
museus judaicos do mundo, testemunhas de um tempo de paz e florescimento
artístico, principalmente no século XVIII.
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Interior da Sinagoga de madeira de Chodorow,
Polônia (séc XVIII). Fonte: MEEK, 1996, p. 164.

Interior da Sinagoga de madeira de Horb, Polônia (séc XVIII).
Fonte: MEEK, 1996, p. 163.

O rico conjunto formado pelos edifícios de madeira e a aura de lenda que paira
sobre estas sinagogas contribuem para o fato de que algumas obras recentes
tenham assumido a postura de referência simbólica a esta tipologia. Tanto o
trabalho com o perfil das coberturas como o desenvolvimento da carpintaria
internamente ou externamente figuram como estratégias de desenho que fazem
alusão à tipologia polonesa, tão característica de uma época, lugar e de um grupo
judaico, hoje espalhado sobre o globo.
Um dos primeiros edifícios a assumir esta postura no pós-guerra foi a Sinagoga da
Congregação “Sons of Israel” de Lakewood, New Jersey (EUA), projeto dos
arquitetos americanos Lewis Davis, Samuel Brody e Chester Wisniewski 34 , inaugurado
em 1963.
O prédio serve a uma congregação ortodoxa, algo que o diferencia da grande
maioria das sinagogas construídas no pós-guerra nos Estados Unidos, que tinham
orientação reformista.
O dado é relevante, uma vez que serve como mostra de como uma comunidade
ortodoxa enfrentou a questão da renovação e da busca por uma nova identidade
judaica no pós-guerra, evitando violentar designações tradicionais, um desafio mais
34

Os arquitetos americanos eram sócios da firma Davis, Brody & Wisniewski, muito ativa em Nova York desde
os anos 50.
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“simples” para congregações reformistas. Neste caso, ao invés de fazer referências
simbólicas de caráter mais religioso (Estrela de David, Torah, Tabernáculo, etc.), foi
consolidada

a

idéia

de

uma

proposição

de

cunho

historicista,

menos

comprometedor do ponto de vista das regras litúrgicas judaicas. A referência às
sinagogas de madeira também denota simbolicamente a presença de uma
congregação ashquenazita, uma vez que era este o grupo judaico presente no
leste europeu.

Congregação “Sons of Israel”, Lakewood, New Jersey, EUA, 1963 - Davis, Brody e Wisniewski. O volume da sinagoga
faz uma releitura do volume dos edifícios poloneses. Abaixo: interior da sinagoga, marcado pelo perfil
geometrizado da cobertura. Fonte: GRUBER, 2003, p. 158.
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Para cumprir este objetivo, o edifício de Davis, Brody e Wisniewski afasta-se das
referências históricas de cunho eclético-decorativo das sinagogas reformistas do
XIX, aproximando-se por outro lado do pastiche pós-moderno que marcará a
arquitetura posteriormente, na década de setenta. O resultado é um prédio de
aparência similar às sinagogas de madeira polonesas, cujo volume resgata as
proporções e a relação entre cheios e vazios dos edifícios europeus. 35 A
manipulação destes artifícios se dá principalmente no trabalho com a cobertura,
que tem perfil semelhante ao dos telhados das sinagogas de madeira, mas
diferencia-se pelo revestimento em chapas esverdeadas de cobre.
Nos anos setenta, a arquitetura de
sinagogas foi tema de trabalho para
outro nome importante da arquitetura
no século XX, Louis Kahn. Kahn projetou
três sinagogas entre 1972 e 1974, das
quais apenas uma foi construída, o
Templo

Beth

El

em

Northern

Westchester, NY, EUA (1972). Segundo
Temple Beth El, Chapaqqua, NY, EUA, 1972 – Louis Kahn.
Referência às sinagoga de Madeira polonesas. Fonte:
www.bethelnw.org.

Gruber “a geometria de formas e
volumes misturados na obra do Templo

Beth El em Chapaqqua e a iluminação zenital com painéis de lenha tem referência
às sinagogas de madeira”. (GRUBER, 2004, p.30 – trad. nossa).
A referência às sinagogas de madeira está também presente no Jewish Center of
the Hamptons em Easthampton, NY, EUA. A obra, também apelidada de “Gates of
the Grove” (Portões do Bosque) foi concluída em 1989 e tem projeto do arquiteto
americano Norman Jaffe (1932-1993). Jaffe iniciou sua atividade profissional na
década de sessenta, buscando um estilo que o catálogo de uma recente
exposição sobre sua obra definiu como “modernista romântico”

36 .

35

Sobre as referências utilizadas e a linguagem pós-moderna, Samuel Gruber coloca que “esta era a visão dos
arquitetos, que certamente consultaram o influente livro ‘Wooden Synagogues’ de Maria e Kazimierz Piechotka,
que foi publicado em Inglês em 1959” (GRUBER, 2003, p.160).
36

A exposição “Romantic Modernist: The Life and Work of Norman Jaffe” foi organizada pelo crítico de
arquitetura Alastair Gordon e teve exibição no Parish Art Museum em South Hampton, NY, em 2005. Segundo
resenha da exposição, escrita pelo seu organizador, Norman Jaffe foi um arquiteto que buscou perpetuar a
influência de Frank Lloyd Wright na arquitetura americana, através do uso de materiais naturais, da inserção
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No

caso

da

Sinagoga

de

Easthampton, Jaffe reflete tais
características

num

trabalho

que resgata a tradição das
construções

em

madeira

polonesas, sem, no entanto,
buscar

alusões

volumétricas

literais.
A

madeira

material

é

na

o

principal

construção

do

edifício, em quase toda sua
extensão.

Somente

alguns

planos de vidro rompem sua
continuidade,
Sinagoga do Jewish Center of The Hamptons - “Gates of the Grove”,
Easthampton, NY, EUA, 1989 – Norman Jaffe. Fachada lateral. Fonte:
MEEK, 1996, p. 227.

estabelecendo

uma relação de transparência
entre o exterior e o interior do

prédio. Jaffe reproduz a textura das coberturas das sinagogas polonesas, uma
“escama” de pequenas placas de madeira escura, no revestimento externo dos
volumes que formam seu edifício.

Sinagoga de Gwozdziec, Polônia (1729). Fonte: MEEK, 1996, p. 162

cuidadosa de seus projetos no contexto natural e da linguagem de filiação modernista. Fonte:
http://www.thehamptons.com/museum/newsletter/winter05/romantic_modernist.html
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Na fachada principal, os volumes prismáticos, que tem cobertura inclinada e
diferentes alturas, lembram a cascata formada pelos diversos planos de telhado de
sinagogas como a situada em Gwozdziec, Polônia (1729).
O espaço interior é completamente forrado com cedro amarelo do Alaska, num
trabalho de carpintaria extremamente detalhado. Frisos, rebaixos, inscrições e um
acabamento de grande qualidade em toda a superfície do salão de rezas
remetem de alguma maneira ao interior das sinagogas de madeira, cujos interiores
eram tratados de maneira exaustiva, em cada centímetro quadrado. Não há
dúvidas de que os resultados estéticos e ambientais são muito diferentes, mas é
possível dizer que a estratégia de Jaffe assemelha-se àquela utilizada pelos artesãos
poloneses na intenção de criar um espaço de orações espiritualmente rico, de
expressão artística ao mesmo tempo simples e elaborada.

Sinagoga “Gates of the Grove”. Interior, vendo a bimah e o Aron Ha Kodesh. Fonte: GRUBER, 2003, p. 184.
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Sinagoga “Gates of the Grove” – Norman Jaffe – os sucessivos planos de cobertura inclinados e “escamados”
remetem às sinagogas de madeira polonesas.

Harold Meek coloca que a Sinagoga “Gates of the Grove” é um dos grandes
marcos da busca por uma simbologia judaica de evocação do passado,
estabelecendo uma linguagem interessante de referência historicista. “A sinagoga
de Jaffe evoca o passado de uma maneira reinterpretativa e potencializa esta
evocação no uso das paredes de madeira”. (MEEK, 1996, p. 228).

O interior da Sinagoga de Easthampton faz uma releitura do delicado trabalho decorativo das sinagogas polonesas,
como a de Horb, Polônia (séc XVIII).
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Espírito semelhante ao edifício projetado por Norman Jaffe está no interior da
Hampton Synagogue, localizada em Westhampton, NY. A pequena Sinagoga foi
consagrada no ano 2000, trazendo projeto e obras de arte assinados pelo designer
Edward Jacobs.
Neste edifício chama a atenção o desenho da bimah que está situada no centro
da congregação (de orientação ortodoxa). O baldaquino é marcado pela
presença de quatro pilares de madeira altos e delgados, que por sua vez sustentam
as extremidades dos pórticos (também em madeira) que estruturam a cobertura,
reproduzindo uma solução muito semelhante àquela utilizada na Sinagoga de
Volpa (1720), uma das maiores e mais importantes dentre as sinagogas polonesas. A
presença da madeira no piso, no mobiliário e na estrutura principal do prédio
reforça esta identidade, embora neste caso o espaço seja iluminado e arejado,
como a sinagoga de Norman Jaffe, diferente das sinagogas do leste europeu.

Hampton Synagogue, Westhampton, NY, EUA, 2000 - Edward Jacobs.
Bimah entre quarto pilares finos de madeira, como nas sinagogas
polonesas. Fonte: GRUBER, 2003, p. 201.
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Um dos aspectos mais interessantes deste e de outros edifícios que utilizam as
características arquitetônicas das sinagogas de madeira como referência simbólica
é a tentativa de estabelecer um renovado historicismo contemporâneo no âmbito
dos projetos para a liturgia judaica, criando novas referências de identidade.
Além da alusão direta às sinagogas de madeira, emanadas quase que
“iconograficamente”, algumas outras sinagogas do pós-guerra buscaram a
identidade de sua forma e espaço na utilização de partes de edifícios destruídos ou
na referência à sua existência de outrora, conformando uma espécie de simbolismo
memorialístico judaico.

Sinagoga da Casa Comunitária de Berlin, Alemanha, 1959 - Dieter Knoblauch e Reinz Heise. A portada recuperada
da antiga sinagoga. Fonte: MEEK, 1996, p. 224.

Nesta linha, um dos primeiros exemplares foi a Sinagoga da Casa Comunitária de
Berlin, projeto de Dieter Knoblauch e Reinz Heise, construída em 1959, na
Fasanenstrasse, a mesma rua que sediava uma das maiores sinagogas reformistas
de Berlin, construída em 1912 e arrasada na Noite de Cristal. Heise e Knoblauch
projetaram um edifício eminentemente modernista, de volume horizontal e
aberturas regulares, diferenciando a sinagoga através da presença de um bloco
cego e destacado (mais alto e mais largo), revestido de pastilhas azuis. A entrada
do complexo está marcada por uma estrutura eclética em pedra que tinha como
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função original cobrir a Arca Sagrada na antiga sinagoga. A transformação deste
elemento num pórtico, completamente contrastante com a linguagem simples e
retilínea do edifício ao qual se agarra, realça seu aspecto memorial. Internamente,
o salão de rezas é iluminado zenitalmente por três domos, reproduzindo a solução
outrora utilizada na sinagoga original.
A sinagoga de Livorno, Itália (1962), com projeto do arquiteto romano Angelo di
Castro, também utiliza proposta similar ao reutilizar a bimah e o Aron Ha Kodesh da
sinagoga destruída durante a guerra por bombardeios dos Aliados e manifestações
fascistas. Di Castro propõe ainda a construção de uma série de janelas octogonais,
referência direta a duas aberturas de mesma geometria que se destacavam na
fachada do antigo edifício.

Sinagoga de Livorno, séc. XIX. Destruída durante a
Guerra. Fonte: KRINSKY, 1996, p. 354.

Sinagoga de Livorno, Itália – Ângelo di Castro. As
aberturas fazem referência ao edifício pré-existente.
Fonte: KRINSKY, 1996, p. 355.

Situação similar ao exemplo da Fasanenstrasse encontra-se na nova Sinagoga de
Dresden, onde Wandel, Hoefer, Lorch e Hirsch marcaram no pátio externo do
edifício projetado por eles a projeção do prédio de Gottfried Semper, destruído em
1938. Neste caso, a implantação em dois blocos distintos, separados por um pátio
de conexão, deixa vazio justamente o espaço antes ocupado pela antiga
sinagoga. O exemplo é bastante específico, uma vez que é um prédio novo
implantado no mesmo terreno do prédio destruído.
Na Alemanha, tais homenagens são comuns no momento da construção de
exemplares substitutos de antigas sinagogas arrasadas. Esta postura também está
presente em duas obras de Alfred Jacoby. Para a nova Sinagoga de Darmstadt, por
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exemplo, Jacoby utiliza o edifício original como fonte de inspiração volumétrica,
como no caso de Livorno, reproduzindo em seu projeto elementos que aludem à
cúpula central e às torres laterais da sinagoga original, construindo expressão de
alusão histórico-simbólica.

Sinagoga de Darmstadt (séc. XIX), destruída
durante a Segunda Guerra.

Nova Sinagoga de Darmstadt, Alemanha, 1988 – Alfred
Jacoby. Expressão de referência historicista. Fonte: Expo “Em
Um Novo Espírito”.

Nova Sinagoga de Darmstadt, Alemanha, 1988 – Alfred Jacoby. Planta. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.
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Já para a Sinagoga de Offenbach, Jacoby adota um partido de valorização do
eixo longitudinal da sinagoga, criando um edifício onde a forma e a implantação
procuram chamar a atenção para a presença da antiga sinagoga, do outro lado
da rua. Assim, a cúpula da antiga sinagoga, que escapou da destruição completa
em 1938, e o espaço do novo shul encontram-se em perfeito alinhamento,
completando-se como presença no tecido urbano.

Nova Sinagoga de Offenbach, Alemanha, 1997 – Alfred Jacoby. Partido de implantação baseado na referência
histórica ao edifício antigo, do outro lado da rua. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

Outro exemplo interessante desta arquitetura “memorial” é a nova Sinagoga do
Yad Vashem, o Museu do Holocausto, em Jerusalém. A sinagoga foi projetada por
Moshe Safdie e inaugurada em 2005, como parte do novo complexo do Museu,
desenhado pelo mesmo arquiteto. O espaço religioso utiliza em relação aos seus
componentes litúrgicos uma estratégia semelhante àquela de um museu no
tratamento de objetos antigos, exibindo-os de maneira destacada, circundados por
um espaço expositivo neutro.
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Sinagoga do Yad Vashem, Jerusalém, Israel, 2004 – Moshe Safdie. Fonte: Revista SHALOM, nº 416 - Vol. VIII 23/04/06.

Sinagoga do Yad Vashem, Jerusalém, Israel, 2004 – Moshe Safdie. Fonte: www.yadvashem.com

Dentro da sinagoga, embora o invólucro tenha caráter novo, formado por paredes
de concreto aparente e mobiliário especialmente desenhado, a maioria dos
objetos litúrgicos são espólios de sinagogas destruídas durante o Holocausto,
exibidos de maneira museográfica. Dentre eles destaca-se a Arca Sagrada, um
armário do século XVIII em madeira policromada trazido de Barlad, na Romênia,
além de pergaminhos da Torah oriundos de diversas comunidades romenas
(GOLDSTEIN, 2006, p.18).
Neste caso, Safdie amplifica a relação entre a busca pela identidade judaica
dentro do espaço litúrgico e a memória do Holocausto, tornando a sinagoga do
Yad Vashem um interessante exemplo de como tal situação vem sendo conduzida
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por alguns arquitetos contemporâneos. Do ponto de vista espacial, a Sinagoga de
Safdie procura sua força e contemporaneidade justamente no valor de memória
agregado aos objetos litúrgicos, valorizados pelo espaço e mobiliários neutros.
Além

dos

exemplos

aqui

colocados, outros símbolos e
interpretações

teológicas

continuam

aparecendo

também em projetos ainda
não executados. Vale citar o
caso da nova Sinagoga de
Amsterdam,
Nova sinagoga de Amsterdam, Holanda, 2007 (projeto) – SeARCH.
Fonte: http://www.searcharchitects.nl/

por

exemplo,

projeto em andamento (2007),
onde os arquitetos do escritório
SeARCH (Bjarne Mastenbroek e
Ad

Bogerman)

propõe

a

presença de uma menorah na
fachada

do

edifício-lâmina,

revelando para o exterior o
perfil dos níveis dos assentos
dentro

da

exemplo

sinagoga.

holandês

Este

mostra

como a contemporaneidade
continua utilizando-se do repertório simbólico judaico para estabelecer laços de
identidade com a congregação, imprimindo na fachada do prédio a expressão
figurativa de um objeto ligado a liturgia específica do judaísmo.
Outro caso interessante é o da Sinagoga para a comunidade paulista Shalom,
projeto de Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci, recém escolhido em concurso
público (2006-2007), que busca na teologia judaica e na sua interpretação mística
do “tempo” a raiz conceitual do projeto. O entendimento do judaísmo como a
religião do “tempo” e não do “espaço”, da sacralidade do dia do Sábado
(Shabat), além da natureza nômade da religião, leva os arquitetos à criação de
artifícios de reforço simbólico através do rito congregacional e da representação
do tempo. O primeiro destes artifícios consiste na proposta de duas grandes
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empenas estruturais de concreto ciclópico que deverão usar diferentes pedras
trazidas pelos membros da própria congregação, reforçando a ligação entre o
edifício e a própria comunidade.

Sinagoga Shalom, São Paulo, SP, 2007 (projeto) – Brasil Arquitetura. Vista do exterior mostrando as empenas de
concreto ciclópico. Fonte: Brasil Arquitetura.

Dentro da sinagoga, todas as paredes serão revestidas por uma tapeçaria de
autoria do artista mineiro Edimar de Almeida que simboliza através de uma paleta
gradativa de cores o passar do dia, o ciclo diário da luz e da liturgia judaica em 24
horas.

Sinagoga Shalom, São Paulo, SP, 2007 (projeto) – Brasil Arquitetura. Interior mostrando a tapeçaria colorida de
conotação simbólica. Fonte: Brasil Arquitetura.

Neste caso, a interpretação e materialização de conceitos teológicos e raciocínios
místicos denota uma maior complexidade na relação entre arquitetura e expressão
simbólica.
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Ao olhar atentamente para as sinagogas citadas ao longo deste capítulo e as
simbologias procuradas por sua arquitetura, dois aspectos chamam a atenção. O
primeiro deles diz respeito à heterogeneidade das estratégias perseguidas na busca
pela concretização do símbolo reconhecível em maior ou menor grau, dentro do
objeto arquitetônico, ou mesmo a superposição simbólica com objetivo similar. A
segunda, por outro lado, mostra uma intenção unívoca de manifestação da
expressão de uma identidade religiosa específica através de signos reconhecíveis e
de valor determinado, sejam eles iconográficos ou históricos.
Assim, expressar o símbolo na arquitetura dentro do judaísmo no pós-guerra,
observada a pertinência religiosa da atitude, poderá de fato materializar-se numa
trilha legítima dentro do processo que segue até uma expressão estética de caráter
judaico. A multiplicidade de formas e materializações destas intenções, próprias da
expressão artística contemporânea, poderá ser justamente a dificuldade para a
concretização coerente deste processo. Ou, ao contrário, será justamente sua
maior virtude.

Sinagoga Shalom, São Paulo, SP, 2007 (projeto) – Brasil Arquitetura. Sinagoga: Vista de fora para dentro. Á direita, a
empena de concreto ciclópico. Fonte: Brasil Arquitetura
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4.2. LUZ

4.2.1 A LUZ COMO REFORÇO DA LITURGIA

No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra era solidão e caos, e as
trevas cobriam o abismo; mas sobre as águas adejava o sopro de Deus. Então
disse Deus: “Haja luz”. E houve luz. (BÍBLIA SAGRADA, 1969, p. 24, Gênesis 1:1, 2,
3).

O trecho transcrito reproduz as primeiras palavras escritas no Velho Testamento, o
início do livro do Gênesis, da “criação do universo”. A frase coloca, a partir do
ponto de vista das religiões monoteístas, o caráter inequívoco e indispensável da
presença da luz em nossas vidas e da sua própria existência enquanto uma das
forças básicas e imutáveis da natureza.
Da mesma forma que o cenário da gênese do mundo é construído a partir da
criação da luz, as previsões mais apocalípticas com respeito ao futuro de nosso
planeta vislumbram a escuridão, o encobrimento do sol e a extinção da vida.
A luz é mediadora de praticamente todas as relações entre o homem e o seu meio
ao permitir a visão, sustentando a vida na terra e gerando toda uma gama de
acontecimentos que dela dependem. Do sol e da luz dependem os ciclos da
natureza, bem como o comportamento da nossa glândula pineal, por exemplo,
que está no topo da cabeça e é sensível à iluminação, nos fazendo mais ou menos
ativos de acordo com a quantidade de luz ao nosso redor.
A observação da luz enquanto elemento definidor e qualificador do espaço
arquitetônico é unânime entre arquitetos e historiadores da arquitetura, que
atribuem a ela um papel sine qua non do ato de construir.
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Como coloca Donatella Forconi 37 , “a relação entre a arquitetura e a luz é um dos
princípios do projeto arquitetônico” (FORCONI, 2005. p. 81 – trad. nossa).
Segundo interpretação da pesquisadora americana Marietta S. Millet, a luz revela a
arquitetura em suas múltiplas camadas, dando a elas sentido e interconexão.
Segundo a autora, na interação entre arquitetura e usuário a luz é responsável por
revelar experiências visuais e psicológicas, a forma, a estrutura e os materiais, o
espaço e seus significados. Inclusive significados metafóricos, simbólicos e sagrados,
motivo pelo qual o uso da luz na arquitetura dedicada à liturgia religiosa configurase como item indispensável no trabalho de projeto, desde sua fase mais inicial até a
última etapa de execução. Millet traz ainda um pensamento interessante sobre a
“luz sagrada”, ao afirmar que:

A luz sagrada nos conecta com uma ordem mais alta das coisas, com o
essencial, com a verdade imutável. A luz sagrada não está ligada à
revelação de uma divindade particular, ou a uma religião particular, ou
mesmo a um tipo específico de espaço religioso, como a igreja. Ao contrário,
a luz sagrada lembra, sempre que entra em contato com alguém, que existe
uma ordem mais alta, não importando a forma como a chamamos (MILLET,
1996, p. 160 – trad. nossa).

Este entendimento remonta a milhares de anos e muitas foram as maneiras de
materializá-lo, variando de acordo com o período, a cultura, a visão do divino, da
vida e da morte. Um exemplo muito citado é o das pirâmides egípcias (construídas
em

3000

AEC,

aproximadamente),

que

utilizavam

os

efeitos

luminosos

principalmente na consolidação de sua aparência exterior. Acredita-se que os
volumes eram revestidos em pedra semi-polida, que brilhava e refletia a luz do sol,
existindo também vestígios de que as pirâmides tinham seu vértice sinalizado com a
presença de gemas preciosas, algo que as fariam visíveis a quilômetro de distância.

37

Donatella Forconi é arquiteto, Doutor em pesquisa de Projeto Arquitetônico e titular da disciplina de
Composição Arquitetônica da Faculdade de Arquitetura de Ascoli Piceno, Universidade de Camerino. Atua junto
a Conferência Episcopal Italiana na consultoria à renovação de diversas igrejas naquele país.

153

Outro exemplo importante é o dos templos clássicos gregos 38 , pioneiros na criação
de um conceito de recinto religioso fechado que trabalhava a relação entre
hierarquia espacial e diferentes níveis de iluminação. A introdução nesta arquitetura
de uma massiva colunata exterior, o peristilo, criava um espaço avarandado, o
estilóbato, que “protegia” a cela, o templo propriamente dito. A presença das
colunas criava uma relação de iluminação diferenciada para aqueles presentes no
exterior e para aqueles presentes no estilóbato. Antes da entrada principal havia
ainda um pórtico, usualmente atrás de uma segunda colunata, responsável por
graduar ainda mais a luz até a chegada na cela. O lugar mais sagrado era
encerrado, escuro, enfatizando a presença do divino através do contraste com a
luz mais clara do exterior.
Outro momento paradigmático de utilização dramática da luz na cenografia do
espaço religioso é durante a expressão do Gótico, traduzida nas milhares de
catedrais e igrejas que se instalaram em toda a Europa entre os séculos XII e XV. O
Gótico “... podia expressar aspiração, exaltação, um sentimento de movimento
ascendente em direção a Deus de maneira antes impensável” (NORMAN, 1990,
p.136).
Para tanto, tais construções utilizavam-se de maneira muito característica do
trabalho com a luz. A capacidade de controlar a altura e o vão das aberturas ao
exterior e a invenção das traçarias e vitrais configuraram uma grande revolução no
desenho do espaço através da luz, definindo um novo paradigma a respeito do
assunto. “A iluminação medieval teve a capacidade de criar um ambiente de
solenidade suprema, que fazia parte importante do culto” (MASCARÓ, 2007, p.2).
Nesse sentido, cabe destacar o papel da iluminação enquanto elemento de apoio
ao programa, ampliando seu leque de funções corriqueiras. Tanto a luz natural, que
penetrava através dos vitrais criando projeções multicoloridas sobre a pedra,
quanto a luz artificial e vibrante das velas e candeeiros eram usadas nas igrejas
góticas com o intuito de contextualizar as atividades ali desenvolvidas, atribuindolhe significados diversos, tanto técnicos como simbólicos.
O conceito da luz como elemento de reforço da liturgia passa justamente por este
detalhado pensamento que visa destacar percursos, objetos e pontos focais do
38

A maioria dos exemplares que chegaram até os dias atuais foi construída entre 600 e 400 AEC.
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edifício religioso, como o presbitério, no caso da igreja. A idéia passa pela
contextualização da luz sagrada, de caráter onipresente, dentro de uma liturgia
específica.
O espaço da sinagoga, no entanto, é marcado ao longo da história pela presença
de uma iluminação mais homogênea, misto de luz natural e artificial, que raramente
cria contrastes ou penumbras, destacando a bimah ou a Arca Sagrada. A estrutura
litúrgica judaica pode ter influenciado neste processo, principalmente pela
necessidade constante de um nível de iluminância satisfatório para a leitura, uma
vez que a consulta ao livro de rezas é presente durante todo o serviço. A realização
de serviços noturnos amplifica o cuidado com a necessidade de uma iluminação
confortável, que não atrapalhe a leitura.
A busca pelo equilíbrio nas demandas técnicas e simbólicas no quesito da luz foi
também tratada pelo professor Forconi, no que diz respeito às igrejas:

O controle da luz em uma igreja é efetuado a partir de uma visão completa
do problema. A luz natural e a artificial, por exemplo, serão elementos diversos
de uma valoração única do estado luminotécnico do espaço, assim como o
valor técnico e simbólico de uma ou de outra serão, de vez em vez, avaliados
em função do desenvolvimento da liturgia e da utilização da igreja por todas
as atividades que se desenvolvem em seu interior. (FORCONI, 2005, p.82).

Ao aplicar o mesmo raciocínio às sinagogas, estaríamos falando de edifícios que
pudessem traduzir ainda melhor a liturgia judaica através da elaboração mais
delicada de um item tão fundamental à composição do espaço arquitetônico,
atendendo demandas técnicas e litúrgicas.
A presença da bimah e do Aron Ha Kodesh insinua a realização de um trabalho
mais cuidadoso com a luz no interior da sinagoga, buscando o reforço da presença
destes focos naturais de atenção e aumentando o aspecto místico do lugar.

155

À

parte

destes

fundamentais
também

a

é
e

elementos

preciso

presença

(candelabro)
eterna),

dois

do

elementos

da

ner

destacar
menorah
tamid

(luz

indicativos

da

importância simbólica da luz dentro da
liturgia judaica.
De uma forma geral, é possível dizer
que o assunto nunca foi objeto de
trabalho

sistemático

sinagogas,

sendo

comportamento

dentro

das

parte

do

heterogêneo

que

marcou a citada “estética do gueto” e
as diversas (muitas vezes adversas)
Croqui indicando esquema de iluminação zenital para
destaque da Arca Sagrada e do baldaquino no espaço
da sinagoga (autor: Sergio Ekerman)

circunstâncias que a motivaram.
Os edifícios reformistas do século XIX

foram os primeiros a iniciar um trabalho mais homogêneo neste sentido. Ao iluminar
de maneira diferenciada o espaço destinado a Arca Sagrada e a bimah, pela
primeira vez juntas num mesmo ponto da planta, enfatizavam a nova organização
e as mudanças litúrgicas propostas.
Já no pós-guerra, dois fatores foram responsáveis por dar continuidade ao
desenvolvimento do trabalho com a luz na arquitetura das sinagogas: primeiro, as
próprias reflexões modernistas, cuja compreensão da materialização de qualquer
espaço religioso indicava o uso da luz na criação de uma teatralidade e
sacralidade inerentes; segundo, a busca por uma renovada expressão de
identidade judaica, que abriu as portas da sinagoga a esta teatralidade como
reflexo de uma apropriação específica do ritual judaico.
Os primeiros Bet Ha Knesset deste período que terão uma atenção especial dos
arquitetos dentro do quesito luz são os mesmos que chamaram a atenção pelo
desenvolvimento de aspectos simbólicos, ou pela consolidação de uma linguagem
moderna para este tipo de edifício.
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As sinagogas B’nai Amoona de Erich Mendelsohn e B’nai Israel de Percival
Goodman destacam-se neste conjunto.

Sinagoga B’nai Amoona, 1950 – Erich Mendelsohn. Detalhe da Arca Sagrada e corte transversal mostrando a
entrada zenital de luz. Abaixo: Vista da fachada principal da sinagoga Fonte: JAMES-CHAKRABORTY, 2000, p. 35.
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O edifício projetado por Mendelsohn apresenta no teto uma faixa rebaixada que
permite a entrada de luz zenital. A faixa é alinhada com o recesso do Aron Ha
Kodesh no muro leste, percorrendo a mesma trajetória ascendente e curvilínea
cumprida pela cobertura a partir da Arca, dando a impressão de que ela é uma
fonte de luz. O efeito criado procura atrair a atenção do público para o ponto mais
importante da planta onde estão situados o baldaquino e a Arca. O aspecto
simbólico faz uma deferência à Torah, à Lei, enquanto luz guia para o judaísmo e
para a nova comunidade instalada numa sede moderna, símbolo de renascimento.

Sinagoga B’nai Amoona, 1950 – Erich Mendelsohn. Vista da fachada posterior, mostrando a cobertura e a faixa
suspensa para a entrada de luz zenital. Fonte: www.bluffton.edu

Sobre a solução colocada por Mendelsohn, Bruno Zevi escreve que: “Era importante
sublinhar a importância do Templo: uma faixa luminosa cortando a abóbada
parabólica e inclinada de tal forma que funcione como écran da parede
envidraçada do fundo, brota da lei de Moisés” (ZEVI, 1984, p. 180).
Na sinagoga B’nai Israel em Millburn, Percival Goodman utiliza um artifício bastante
similar ao de B’nai Amoona, recortando um trecho da laje que cobre o santuário e
levantando-o, criando também uma faixa luminosa. A parede leste aproveita a luz
natural, tendo as laterais da Arca encerradas por um vidro despolido que permite a
entrada de uma iluminação difusa. O arquiteto aproveita a esquadria para
desenhar com seus montantes alguns símbolos como a Estrela de David, que
aparece destacada na contraluz. Tanto a luz que entra pela laje de cobertura,
quanto a grande esquadria ao fundo da Arca ajudam a destacar o ponto focal da
liturgia.
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Sinagoga B’nai Israel, Millburn, 1952 – Percival Goodman. Vistas do interior e da fachada principal mostrando a
faixa de luz natural central e a esquadria como pano de fundo da Arca Sagrada. Abaixo: detalhe da Arca
Sagrada Fonte: ELMAN; GIRAL, 2001, p. 80.
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Depois de B’nai Amoona, Mendelsohn ainda construiu outras três sinagogas, onde
buscou um trabalho com a luz que pudesse amplificar no espaço o senso de
congregação, acima de tudo. Diferentemente de sua primeira obra, ele evitou
focar a luz num ponto específico, tratando o recinto de maneira mais homogênea.
No caso da Park Synagogue, em Cleveland, Mendelsohn ilumina homogeneamente
a grande cúpula do santuário de baixo para cima, através de uma esquadria
contínua que circunda o perímetro da sinagoga. Esta composição com a cúpula
descolada do piso, “apoiada” por este cilindro luminoso, reforça a idéia da semiesfera como uma abóbada celeste, alegoria da presença do sagrado. O símbolo
não é exclusivamente judaico, mas ajudou a consolidar uma concepção de
sinagoga mais ligada ao trabalho da luz na criação da ambientação do programa
religioso. Em Park, é curioso observar que o Aron Ha Kodesh acaba ganhando
destaque na planta circular também por ser o ponto que interrompe a cinta de luz
ao longo do santuário.

Park Synagogue, Cleveland, Ohio, EUA, 1953 – Erich Mendelsohn. Interior. Fonte: ZEVI, 1984, p. 185.

O espaço “judaico” formado a partir da relação entre a cúpula e uma iluminação
uniforme e ascendente foi também procurado pela dupla David Reznik e Heinz Rau
no projeto para a Sinagoga da Universidade Hebraica de Jerusalém, no campus de
Givat Ram. Neste caso, Reznik e Rau decidiram pela construção de uma sinagoga
cujo volume principal está definido por uma casca de concreto branco, vazada no
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pavimento térreo pela presença de oito arcos abatidos. O piso da sinagoga
propriamente dita é uma plataforma mais alta, sobre pilotis, cujo nível alinha com o
vértice dos arcos.

Sinagoga de Givat Ram, Jerusalém, Israel, 1957 – David Reznik e Heinz Rau. Corte longitudinal. Fonte: DEKEL-CASPI,
2005, p. 46.

Uma vez na sinagoga, o
usuário vivencia um espaço
que recebe a luz de baixo
para

cima,

através

do

intervalo formado entre a
plataforma

e

a

casca,

notabilizando-se

pela

serenidade e pelo aspecto
celestial.

Segundo

Dekel-Caspi,

editora

Sofia
do

catálogo de uma recente
exposição sobre a obra de
Reznik,

“a

luz

ambiente

invisível e o sentido de vazio
reforçam a experiência do
lugar” (DEKEL-CASPI, 2005,
p.43).

Sinagoga de Givat Ram, Jerusalém, Israel, 1957 – David Reznik e Heinz
Rau. Planta. Fonte: DEKEL-CASPI, 2005, p. 45.
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Sinagoga de Givat Ram, Jerusalém, Israel, 1957 – David Reznik e Heinz Rau. A cúpula no exterior e a plataforma
“destacada” no interior, reproduzindo um ambiente “celestial”. Fonte: DEKEL-CASPI, 2005, p. 45.

Tanto em Cleveland como em Jerusalém, a relação entre a luz e a cúpula reproduz
um espaço celestial que reforça a analogia com o ambiente do deserto, sob o qual
o Tabernáculo foi montado durante o Êxodo.
Ainda na década de 50, dois exemplos destacam-se pelo estudo da luz na
construção de novas sinagogas: A Sinagoga Beth Sholom de Frank Lloyd e a
Congregação Kneses Tifereth Israel, de Philip Johnson. No primeiro caso, Wright
propõe uma iluminação difusa e uniforme, captada através da pele totalmente
translúcida de seu edifício piramidal. No segundo, Johnson projeta paredes laterais
entrecortados por centenas de estreitas aberturas fechadas com vidros coloridos.
Nos dois projetos, a luz auxilia na criação do ambiente de uso religioso e da
cenografia litúrgica, embora não seja possível dizer que exista qualquer referência a
uma simbologia judaica específica. Neste sentido, a importância destes prédios está
mais na intenção que no resultado, uma vez que eles funcionaram como
precedentes e referências para outros arquitetos e projetos que viram ali uma fonte
de inspiração para o trabalho com a luz natural dentro de sinagogas.
Já no início da década de 60, o próprio Percival Goodman passa de teórico e
“influenciador” para “influenciado”, após ter tido contato com a obra de
profissionais mais experientes como Wright. Seus projetos neste período procuraram
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absorver o novo paradigma formalista proposto por Frank Lloyd, tentando ao
mesmo tempo avançar na busca pela identidade da sinagoga através de um
trabalho com a luz mais ligado ao reforço de sua liturgia. Estes trabalhos realizados
entre o fim da década de 50 e início da década de 60, constituem-se em grandes
sinagogas para até duas mil pessoas e de planta reformista tipo “teatro”.
A partir desta demanda, Goodman desenvolveu soluções mais elaboradas na
captação de luz junto ao ponto focal da planta, na parede voltada a leste, postura
representada pelo Templo Sha’arey Zedek, em Detroit (1963) e pelo Templo Beth El
em Rochester, New York (1963). Nos dois casos, o arquiteto opta inclusive pelo uso
de vitrais (com motivos abstratos) nas imediações da Arca Sagrada, decisão que
reforça o caráter litúrgico através da luz.

Templo Beth El, Rochester, New York, EUA, 1963 – Percival Goodman. Vista do exterior e da Arca Sagrada.
Fonte: ELMAN; GIRAL, 2005, p. 88.

Templo Sha’arey Zedek, Detroit, EUA, 1963 – Percival Goodman. Planta e vista da Arca Sagrada. Fonte:
ELMAN; GIRAL, 2005, p. 85.
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Um exemplo similar – embora sem o uso de vitrais – é o Templo Mount Sinai em El
Paso, Texas, EUA, projeto do arquiteto Sidney Eisenshtat, já citado pela sua
simbologia formal de referência ao Monte Sinai.

A sinagoga é caracterizada pela interação entre sua proposta volumétrica e a
presença da luz natural no interior, pensada para ressaltar o lugar da Arca Sagrada,
também junto à bimah, neste caso. Neste ponto do edifício, a luz é captada
zenitalmente e penetra por um vão não visível ao usuário, acentuando seu caráter
místico e etéreo. O volume da Arca, suspenso em relação ao piso, parece levitar
dentro do espaço reservado para ele, que permanece sempre mais iluminado que
o resto da sinagoga. A abóbada parabólica que cobre a nave também acentua a
perspectiva na direção da bimah e do Aron Ha Kodesh, efeito que recebe a
contribuição de rasgos de luz espaçados de maneira regular ao longo da
cobertura, que também ajudam a iluminar o santuário como um todo.

Temple Mount Sinai, El Paso, Texas, EUA, 1962 - Sidney Eisenshtat. Vista da Arca Sagrada e da bimah. Acima: vista
exterior. Fonte: GRUBER, 2003, p. 134.
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Num artigo escrito por Samuel Gruber quando da morte do arquiteto, em abril de
2005, o autor diz que na obra de El Paso, Eisenshtat

[...] de fato dedicou atenção aos pontos focais da sinagoga – especialmente
a Arca e as janelas. [...] Ele defendia o uso de espaços largos e arejados,
embora fosse capaz de criar interiores de clima especial através da
cuidadosa canalização da luz para efeito dramático (GRUBER, 2005, p.1).

Eisenshtat também utilizou painéis de vidro colorido no fechamento das paredes
laterais, algo que busca interpretar algumas colocações da Cabala, onde as cores
guardam relações simbólicas com a estrutura litúrgica judaica.
Já a sinagoga de Livorno tem seu espaço interno marcado pela ausência de
apoios intermediários e pela posição central da bimah, ao redor da qual se
organizam os bancos, que desenham na planta uma espécie de menorah.

Sinagoga de Livorno, Itália, 1962 – Ângelo di Castro. Vista do exterior. Fonte: KRINSKY, 1996, p. 355.
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A Arca, posicionada como de costume na parede leste, é flanqueada por uma
série de pequenos orifícios luminosos cuja presença remete ao simbolismo de um
“céu estrelado”.
O efeito é amplificado pelo contraste entre a escala, o desenho e o arranjo irregular
destas pequenas fendas com a geometria poligonal e organizada das aberturas
que estão no restante da sinagoga, que acabam por destacar o ponto que tem
uma expressão arquitetônica diferenciada. A estratégia procura ambientar a Arca,
que acaba “ampliando-se”, à medida que tem uma relação mais estreita com o
muro que a flanqueia.

Sinagoga de Livorno, Itália, 1962 – Ângelo di Castro. Vista do interior do salão de rezas. Fonte: KRINSKY, 1996, p. 355.

Outro exemplo do trabalho com a luz na concepção do espaço de indentidade
judaica é o Templo Beth Zion, projeto de Wallace Harrison e Max Abramovitz,
construído em 1967 e localizado em Buffalo, NY, EUA.
Nesta obra, os arquitetos mostram uma afinidade com as propostas realizadas por
Percival Goodman alguns anos antes, caracterizadas pela pesquisa de formas mais
intensas e a colocação de vitrais no interior do espaço da liturgia judaica,
realizando também um projeto que vira todas as atenções para o ponto focal da
planta, onde estão a Arca e o baldaquino.
Para atingir este objetivo, Harrison e Abramovitz optaram por ladear o Aron com
duas torres de concreto aparente, decoradas por letras do alfabeto hebraico e
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representando as Tábuas da Lei. Estes elementos têm a função de conectar a
escala reduzida do armário da Torah, propriamente dito, com o alto pé direito
proposto. De forma complementar, os arquitetos confiaram à luz natural o papel de
tornar tais elementos menos massivos, ao reservar espaço para um imenso vitral
(desenhado pelo artista Bem Shahn) que serve de fundo à Arca e às torres,
contribuindo para a presença de uma alma mais etérea e misteriosa a este local
estratégico da sinagoga. Para além de seu aspecto decorativo ou artístico, o vitral
funcional como uma grande entrada de luz, criando um fundo de destaque ao
ponto do edifício onde estão a Arca e o baldaquino.

Templo Beth Zion, Buffalo, NY, EUA - Harrison e Abramovitz. Fonte: GRUBER, 2003, p. 151.

A composição recebe ainda iluminação zenital a partir de um grande vazio
cilíndrico situado sobre a Arca, materializando-se num exemplo de manifestação da
liturgia e dos símbolos judaicos a partir de sua relação com a luz natural. Apesar de
sua expressão brutalista, o Templo Beth Zion encontra no tratamento da luz natural
no espaço interno os caminhos pelos quais cumprirá de maneira mais delicada seu
papel de “casa da congregação”.
Já no Templo Brith Sholom em Cortland, NY, projeto do arquiteto Werner Seligmann
é a luz que confere aspecto litúrgico ao espaço, tratado de maneira muito simples,
além de pequeno, para cerca de cento e cinquenta congregantes. A luz ajuda a
destacar todo um “plano religioso” montado na parede leste, onde Seligmann

167

organiza o aparato litúrgico. Arca, ner tamid e menorah estão situados em recortes
realizados no plano da parede, que é solto dos muros laterais e da laje ascendente,
algo que resulta num arco luminoso que ressalta sua importância. Um recorte no
teto também permite a entrada de luz zenital, que cumpre o mesmo papel.

Templo Brith Sholom, Cortland, NY, EUA, 1969 - Werner Seligmann. Volume no exterior e a luz manejada de forma
cuidadosa no interior. A arca, a luz eterna e a menorah são colocados dentro de um plano destacado pela
iluminação natural. Fonte: GRUBER, 2003, p. 164.
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Posteriormente, nos anos setenta, a pesquisa dos exemplos levantados nos leva de
volta ao trabalho de Louis Kahn. Como em todos os seus projetos, Kahn colocou em
prática dentro das sinagogas sua conhecida dedicação ao manejo da luz na
arquitetura, algo que ele havia acabado de experimentar num de seus trabalhos
paradigmáticos, o Kimbell Art Museum em Fort Worth, Texas, EUA, inaugurado em
1972.
Apesar de não executado, o projeto de Kahn para a Sinagoga Hurva em Jerusalém
teve grande divulgação internacional no meio arquitetônico, uma vez que se
tratava de um tema polêmico. A Hurva era uma sinagoga construída em meados
do século XIX em Jerusalém e destruída em 1948 pelos jordanianos na Guerra que
seguiu à criação do Estado de Israel, quando estes tomaram a parte judaica da
cidade. Após a reunificação de Jerusalém, em 1967, os planos de reconstrução da
Sinagoga Hurva 39 contaram com um novo desenho de Kahn, inspirado no Templo
de Salomão. Apesar de nunca construído, reconstituições digitais materializadas
recentemente pelo pesquisador americano Kent Larson 40 mostram um edifício
caracterizado pela relação entre luz, percursos e liturgia judaica, a partir da
localização central da bimah.

Sinagoga Hurva, Jerusalém, Israel, 1967-1974 – Louis Kahn (não construída). Imagem digital produzida pelo
pesquisador americano Kent Larson mostrando a relação do espaço com a luz natural.

39

O projeto nunca foi realizado, principalmente por conta das polêmicas que tratavam de sua inserção no tecido
histórico preexistente. Kahn chegou a apresentar três versões oficiais. Recentemente, a prefeitura de Jerusalém
decidiu reconstruir a sinagoga conforme o plano e aparência originais do século XIX.
40
LARSON, Kent. Louis Kahn: Unbuilt Masterworks. New York: The Monacceli Press, 2000.
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Sinagoga Hurva, Jerusalém, Israel, 1967-1974 – Louis
Kahn (não construída). Planta mostrando a bimah
central. Fonte: www.design.upenn.edu

O mesmo pode ser dito em relação ao projeto para a sinagoga Mikveh Israel em
Philadelphia (1972), que aproveitava os cilindros presentes nos vértices de sua
planta poligonal para filtrar a luz do exterior para o interior, marcando as duas
extremidades opostas do prédio, que enfatiza a organização planimétrica
sefaradita (Arca na parede leste, bimah na parede oeste).

Sinagoga Mikvê Israel, Philadelphia, EUA, 1972 – Louis Kahn (não construída). Planta mostrando o esquema
sefaradita (Arca Sagrana na parede leste e bimah deslocada do centro em direção à extremidade oeste). Fonte:
www.design.upenn.edu
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Sinagoga Mikvê Israel, Philadelphia, EUA, 1972 – Louis Kahn (não construída). Maquete mostrando o volume da
sinagoga à direita. Fonte: www.design.upenn.edu

Sinagoga Mikvê Israel, Philadelphia, EUA, 1972 – Louis
Kahn (não construída). Croqui do arquiteto mostrando
o interior da sinagoga. Fonte: www.design.upenn.edu

Sinagoga Mikvê Israel, Philadelphia, EUA, 1972 – Louis
Kahn (não construída). Imagem digital produzida pelo
pesquisador americano Kent Larson mostrando detalhe
dos cilindros que filtram a luz natural dentro do
ambiente.

Assumidamente influenciado por Kahn, o arquiteto isralense Ram Karmi projetou a
sinagoga no prédio da Universidade Hebraica de Jerusalém situado no Monte
Scopus, inaugurada em 1983. Karmi projetou uma sinagoga relativamente
pequena, para cerca de cem pessoas, onde a Arca foi simplesmente “substituída”
por uma grande janela que enquadra a vista para a cidade velha de Jerusalém. Os
armários, propriamente ditos, ficam um de frente para o outro, nas paredes laterais.
O espaço é, dessa forma, dominado pela intensa luminosidade oriunda do lugar
onde se encontra a Torah.
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Sinagoga Hecht no prédio da Universidade Hebraica de Jerusalém, no Monte Scopus, Israel, 1983 – Ram Karmi.
Volume exterior e vista do interior mostrando o Aron Ha Kodesh como fonte de luz natural.

Um esquema semelhante define a organização da parede leste na já citada
Sinagoga do Jewish Center of the Hamptons, projeto de Norman Jaffe. O espaço
interno é caracterizado por uma maior transparência do trecho do edifício que
compreende a Arca Sagrada, algo que potencializa a presença espiritual deste
elemento. A presença da luz sagrada, neste caso, domina as laterais da Arca,
como no caso da sinagoga projetada por Percival Goodman em Millburn.

Sinagoga “Gates of the Grove”. Arca Sagrada marcada pela transparência e a luz. Fonte: GRUBER, 2003, p. 184.
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Sinagoga “Gates of the Grove”. Vista da Arca Sagrada no interior, com grande presença de luz natural. Fonte:
GRUBER, 2003, p. 185.

A valorização e destaque do Aron Ha Kodesh através da luz natural é recorrente em
mais alguns exemplares norte-americanos construídos entre o final dos anos
noventa e a presente data, dentre eles a Sinagoga Kol Ami, de Will Bruder, a North
Shore Hebrew Academy Synagogue, de Alexander Gorlin e a Sinagoga da
Congregation Agudas Achim, projeto de David Lake e Tim Flato. Em todos os
exemplos, os autores aproveitam-se da iluminação zenital para criar a atmosfera
litúrgica.
Sinagoga Kol Ami, Scottsdale, Arizona, EUA,
1995-2003. – Will Bruder. Exterior. Fonte:
GRUBER, 2003, p. 196.
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Sinagoga Kol Ami, Scottsdale, Arizona, EUA, 1995-2003. – Will Bruder. Interior da Sinagoga com iluminação
natural trabalhada em função dos elementos litúrgicos. Fonte: GRUBER, 2003, p. 196.

North Shore Hebrew Academy, Kings Point, NY, EUA,
1999 - Alexander Gorlin. Esquema especial para
captação de luz acima da Arca Sagrada. Fonte:
GRUBER, 2003, p.211

Sinagoga Agudas Achim, Austin, Texas, EUA, 2001 –
Lake/Flato. Interior do santuário mostrando ao fundo a
relação entre luz natural e a Arca Sagrada. Fonte:
GRUBER, 2003, p. 190.
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Além

destes,

exemplo

da

vale

relembrar

Sinagoga

o

Hampton,

projeto do designer e artista plástico
americano Edward Jacobs, que cria
uma

captação

de

luz

sobre

a

bimah, localizada no centro da
planta. A Arca, adossada à parede
leste, é ladeada por vitrais abstratos
que

também

a

destacam

no

espaço da sinagoga. A solução
enfatiza a bipolaridade tradicional
no espaço litúrgico judaico, sem
perder a linguagem mais limpa e
contemporânea
Hampton Synagogue, Westhampton, NY, EUA, 2000 - Edward
Jacobs. Iluminação zenital acima da bimah e transparência
ao fundo do Aron Ha Kodesh Fonte: GRUBER, 2003, p. 201.

desejada

pela

congregação.

O vitral e a iluminação zenital também são instrumentos utilizados pelo arquiteto
Michel Gorski no projeto para a Sinagoga do Centro Bait em São Paulo, visando o
reforço do ritual litúrgico através da luz, ao destacar a Arca. O teto também traz
uma espécie de domo invertido em bronze, cujo acabamento reflete a iluminação,
levando uma luz diferenciada ao centro da sinagoga, onde está a bimah. A
presença do vitral também tem rebatimentos simbólicos, uma vez que ele é uma
reprodução do quadro “Montanhas”

41 ,

pintado por Lasar Segall, uma figura que

representa um horizonte, colocado sobre o armário da Torah como representante
da constante mirada à Terra Santa e como simbologia do Salmo 121: “Para os
montes levanto os meus olhos; de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do
Senhor, Criador do céu e da terra” (BÍBLIA SAGRADA, 1969, p.740, Salmo 121).

41

O quadro Montanhas do artista russo Lasar Segall (que originalmente mede 0,65 cm x 0,50 cm e está no
museu Lasar Segall) foi adaptado em um vitral com 3 m x 2 m. É a primeira vez que a família do artista autoriza
a transformação de uma obra sua. Fonte: http://www.bait.org.br/default.asp?resolucao=1280X1024
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Sinagoga do Centro Bait, São Paulo, SP, 2005 – Michel Gorski. O vitral reproduzindo o quadro “Montanhas” e a
entrada de luz zenital marcam o local da Arca Sagrada e a bimah central. Fotos: Sergio Ekerman
Fachada principal do Centro Bait. Fonte: Revista AU, nº 144.
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Esquema semelhante é utilizado no projeto para a Sinagoga Bait Jadash em
Montevidéu (Blechman, Olascoaga e Souto), onde um rasgo na laje de cobertura
do salão de rezas – que tanto no Centro Bait, como na sinagoga Bait Jadash
corresponde ao piso de um pavimento superior – vai buscar a luz zenital para
destacar o Aron Ha Kodesh dentro do espaço de culto.

Sinagoga do Centro Bait, São Paulo, SP, 2005 – Michel Gorski. Planta do pavimento térreo. Fonte: Revista AU, nº 144.

Sinagoga do Centro Bait, São Paulo, SP, 2005 – Michel Gorski. Corte longitudinal. Fonte: Revista AU, nº 144.
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Sinagoga Bait Jadash, Montevidéu, Uruguai, 2006 (projeto) - Mario Blechman, Javier Olascoaga e Andrés Souto.
Perspectiva digital do interior da sinagoga, mostrando rasgo para iluminação zenital acima da Arca Sagrada.
Fonte: http://www.nciuruguay.org/baitjadash/

O já citado projeto para a Sinagoga Amijai, em Buenos Aires (Urgell, Penedo, Urgell)
também busca a criação de uma atmosfera específica e simbólica através da luz.
Neste caso, os arquitetos desenharam rasgos geométricos e simétricos na casca de
concreto que compõe o edifício, deixando a luz penetrar em grande quantidade,
porém de forma etérea. Duas pequenas aberturas também flanqueiam a Arca
Sagrada, criando um hiato entre o muro leste ao fundo e as paredes laterais,
cumprindo assim o papel de destacarem este importante elemento simbólico
dentro do edifício.

Sinagoga Amijai, Buenos Aires, Argentina, 2004 – Urgell, Penedo, Urgell. Á esquerda: rasgo nos muros laterais da
sinagoga. Á direita: vista da Arca Sagrada com iluminação ao fundo. Fonte: www.urgell-penedo-urgell.com/
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Sinagoga Amijai, Buenos Aires, Argentina,
2004 – Urgell, Penedo, Urgell. Fotos da
maquete do edifício, mostrando os rasgos
para tratamento cenográfico da luz no
interior.
Fonte:
www.urgell-penedourgell.com/

A lapidação da luz é também uma das marcas das sinagogas alemãs projetadas
por Wandel, Hoefer e Lorch em Dresden e Munique. Apesar de não terem buscado
o reforço da liturgia através da iluminação direta sobre a Arca ou a bimah, os
arquitetos utilizaram a luz como coadjuvante de outros simbolismos. Neste caso, a
intenção de trazer como referência o Templo de Salomão e o Tabernáculo levou
em ambos os casos a soluções que têm o objetivo de buscar uma “cenografia”
instigante. Em Dresden, a luz captada zenitalmente é filtrada pelo véu metálico que
cobre a sinagoga, resultando num efeito difuso. Nesse sentido, ela torna mais viva a
presença do elemento metálico, símbolo da tenda do Tabernáculo.

Sinagoga de Dresden, Alemanha, 1996 – Wandel, Hoefer, Lorch e Hirsh. Luz controlada no interior da
sinagoga. Fonte: RICHARDSON, 2004, p.176.
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Já em Munique, a luz tem permissão para entrar de maneira mais franca, embora
controlada pela grande caixa/esquadria que funciona como cobertura da
edificação. Segundo os próprios arquitetos, a idéia é perpetuar o símbolo do
ambiente de céu aberto, sob o qual os judeus formaram-se como nação na
peregrinação do êxodo através do deserto.

Sinagoga de Munique, Alemanha, 2006 - Wandel, Hoefer, Lorch. Vista do interior e corte transversal. Fonte:
SACHS;VOOLEN, 2005, p.130.
Imagem geral da nova Sinagoga de Munique, ao lado do novo Museu Judaico. Fonte: www.dw-world.de

Também na Alemanha, os exemplares construídos por Alfred Jacoby têm um
tratamento diferenciado da luz como acessória da espacialização do ritual
litúrgico. Na nova Sinagoga de Chemnitz (2002), por exemplo, Jacoby desenhou um
armário cônico para a Arca Sagrada, ladeado por um grande rasgo de luz na
fachada, encerrado por um vitral que mostra letras hebraicas. A relação entre os
dois

elementos

é

bastante

estreita,

transmitindo

uma

sensação

de
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complementaridade. Além disso, as paredes do volume elíptico são arrematadas
por uma coroa luminosa, também de vitrais, uma fonte de luz de cima para baixo,
indicativa da luz sagrada, a luz de Deus.
Sinagoga
de
Cheminitz,
Alemanha, 2002 – Alfred Jacoby.
Interior mostrando a Arca Sagrada
(volume de cor azul) e a entrada
de luz superior e lateral à Arca.
Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

Sinagoga de Cheminitz, Alemanha, 2002 – Alfred Jacoby. Fachada principal, com volume da sinagoga em anexo.
Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.
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O mesmo comportamento é trazido por Mario Botta no projeto para a Sinagoga
Cymbalista em Tel Aviv, onde a iluminação zenital promove a ambientação do
espaço da sinagoga, criando efeitos quase gráficos nas paredes de pedra do
conóide que forma o volume do prédio. Não obstante, Botta busca o reforço da
posição da Arca, criando um anel de alabastro envolta de suas portas, único ponto
de penetração da luz ao nível do observador. Outra manobra interessante de Mario
Botta foi trazer o ner tamid para um ponto mais baixo e bem perto da Arca. Neste
caso, a chama da luz eterna transforma-se num instrumento de manipulação da
atenção do observador, enfatizando a presença deste ponto.

Sinagoga Cymbalista, Tel Aviv, Israel – Mario Botta.
Interior da Sinagoga, mostrando o cuidadoso trabalho
com a luz natural. A sinagoga de esquema planimétrico
sefaradita tem a Arca Sagrada realçada pelo anel de
alabastro e o ner tamid baixo. Fonte: PELLANDINI, 2001,
p. 90-95.
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Além da Sinagoga de Chemnitz, todas as sinagogas construídas por Alfred Jacoby
na Alemanha refletem a preocupação do uso da luz no reforço da liturgia judaica.
Na Sinagoga de Aachen (1995), Jacoby desenhou um espaço de planta circular,
com a bimah ao centro. O cilindro formado pela sinagoga é coberto por um domo
apoiado sobre um estreito “tambor” de luz, que permite a entrada de luz zenital.
Além disso, Jacoby desenha um rasgo estreito no eixo do domo, enfatizando a
direção leste-oeste e a bipolaridade bimah - Aron Ha Kodesh. O recurso ajuda a
comunicar ao usuário a respeito da rotação que tem o espaço de rezas em
relação ao restante do edifício, por conta da necessidade de orientá-lo para o
leste.

Sinagoga de Aachen, Alemanha, 1995 – Alfred
Jacoby. O eixo oeste leste marcado entre a bimah
e o Aron Ha Kodesh é realçado por um rasgo de luz
no domo de cobertura. Fonte: Expo “Em Um Novo
Espírito”.

Espaço do vestíbulo de entrada da Sinagoga de
Aachen.

Ainda em Aachen, Jacoby usou também vitrais e detalhes de iluminação ao redor
das portas da Arca, aplicando diferentes recursos de iluminação para orientar a
liturgia dentro do cilindro que abriga a sinagoga.
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Sinagoga de Aachen, Alemanha, 1995 – Alfred Jacoby. Corte transversal mostrando o rasgo na cúpula para
iluminação zenital. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

Jacoby usa o mesmo tipo de estratégia nas sinagogas de Offenbach, Kassel,
Heidelberg, Darmstadt e Colônia, sempre criando ao redor da Arca sagrada
artifícios de amplificação da luminosidade. Em alguns casos, isto significa mudar
não só a quantidade de luz, mas também sua qualidade, através de manobras
com a cor.
Em Colônia, o efeito é ainda mais forte, uma vez que a Arca está inserida numa
esquadria de fechamento translúcido, numa solução similar àquela utilizada por
Percival Goodman no Templo B’nai Israel em Millburn, cinqüenta anos antes.
Jacoby consolidou em sua obra ainda o uso do vitral, influenciado pelo trabalho de
Goodman, mas também por outras obras importantes como a Sinagoga do Hospital
Hadassah em Jerusalém (1962), projeto do arquiteto Joseph Neufeld que abriga
doze grandes vitrais de Marc Chagall.
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Sinagoga de Offenbach, Alemanha, 1997 – Alfred
Jacoby. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

Sinagoga de Kassel, Alemanha, 2000 – Alfred Jacoby.
Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

Sinagoga de Heildelberg, Alemanha, 1994 – Alfred
Jacoby. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

Sinagoga de Darmstadt, Alemanha, 1988 – Alfred
Jacoby. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.
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O vitral, neste sentido, incorporou-se à tradição judaica de maneira particular, a
partir da utilização de motivos abstratos ou, quando muito, da representação de
algumas cenas bíblicas, como é o caso do trabalho de Chagall em Jerusalém. Não
só pelo eventual caráter simbólico de sua representação artística, o vitral cumpre
também o papel de permitir a entrada de uma luz natural diferente no espaço de
rezas, utilizado assim como partícipe da cenografia de alguns espaços litúrgicos
judaicos construídos no pós-guerra.

Vista interna da Sinagoga do
Hospital
Hadassah
em
Jerusalém (1962), projeto de
Joseph Neufeld, mostrando os
vitrais de Marc Chagall. Fonte:
http://www.jerusalem.muni.il

Embora o trabalho com a luz nos exemplos aqui tratados seja também marcado
por sua heterogeneidade, é igualmente verdadeira a busca por uma relação mais
estreita entre o edifício e sua liturgia. O que vemos é um processo de absorção de
valores arquitetônicos da contemporaneidade, que encontram no tema judaico
uma porta aberta em função das tentativas de renovação e criação de identidade
na arquitetura de sinagogas.
Como colocado anteriormente, o desafio de equilibrar as demandas técnicas e
religiosas na iluminação de sinagogas é ainda um aspecto que exige trabalho dos
arquitetos frente ao tema, objetivando um ponto ótimo entre a iluminância exigida
e um ambiente de sensibilidade controlada. A penumbra misteriosa e a luz de
leitura devem encontrar um campo de convivência que, automaticamente,
acabará definindo soluções que possam de fato marcar o surgimento de uma
tradição judaica neste campo.
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Considerando que na atualidade boa parte das sinagogas está junto a pequenos
centros comunitários, com locais de reunião e estudo, é possível dizer que o salão
de rezas, mais voltado à liturgia propriamente dita, pode ter um trabalho mais
cuidadoso de ambientação através da luz. Ou seja, a busca pelo reforço do ritual
deve passar não só pela marcação dos pontos mais importantes da planta (Aron
Ha Kodesh e bimah), mas também pelo estudo da luz enquanto qualificador
especial do espaço dedicado à celebração do sagrado e da religião.
A correta dosagem da luz no interior da sinagoga também deverá ser capaz de
destacar a presença da menorah e do ner tamid, dois objetos religiosos que nem
sempre têm a devida atenção, apesar de sua simbologia de importância única.
Neste caso, a luz proveniente das velas, das saídas de gás ou mesmo de lâmpadas
elétricas instaladas nestes elementos litúrgicos deve ser objeto de destaque,
objetivando a evidência de sua presença característica.

Sinagoga de Colônia, Alemanha, 2003 – Alfred
Jacoby. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.
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4.3. O LUGAR

4.3.1. SINAGOGAS DA DIÁSPORA

A sinagoga é um espaço surgido na diáspora. A partir desta situação, estruturou sua
relação conceitual com o território através da negação, desconfiança e
resignação frente a um ambiente muitas vezes hostil, ou mesmo provisório.
O atual espaço judaico de liturgia nasceu como um substituto temporário do
Templo de Jerusalém e consolidou-se no exílio, condição que marcou o judaísmo e
o desenvolvimento de sua cultura ao longo dos últimos dois mil e seiscentos anos.
Instalados na Palestina desde o ano 1000 AEC, a partir do século VI AEC os hebreus
viveram expulsões alternadas de Canaã, deixada definitivamente em 70 EC até a
criação do Estado de Israel, em 1948.
Destruído o Templo, modificado o mundo judaico e sua liturgia, os sacrifícios deram
lugar à reunião, à prece e ao estudo como motivadores de um processo que visa
até hoje perpetuar as tradições, ao tempo que promove a renovação de valores
religiosos.
Ao revisar a relação histórica estabelecida entre as sinagogas e suas respectivas
envolventes, vemos um amplo repertório de soluções. Muitas vezes, os Bet Ha
Knesset não configuravam sequer a presença de um edifício, caracterizados
apenas por serem um espaço adaptado, o canto de um apartamento, o porão de
uma casa. A relação entre a sinagoga e o contexto era praticamente inexistente.
Na maioria das vezes, a implantação do shul demandava privacidade e proteção
e, se não escondidas, as sinagogas estavam normalmente situadas longe da
testada do lote, menos devassadas.
Tal realidade retirou do topos os valores básicos da liturgia judaica. A Torah, a lei
nômade, e o serviço, a congregação, observantes do quarto mandamento,
“Santifica o dia de sábado”, estruturam o ciclo anual de comemorações, rituais e o
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real significado da sinagoga. No fundo, bastam uma Arca Sagrada, um rolo de
Torah e dez judeus para transformar qualquer lugar em uma sinagoga.
Bruno Zevi traz num artigo chamado “O judaísmo e a concepção espaço-temporal
da arte” algumas citações do teólogo alemão Abraham Heschel (1907-1972),
dentre elas sua célebre afirmação de que “Os sábados são nossas grandes
catedrais” (ZEVI apud HESCHEL, 2002, p. 9). Completa ainda que:

“O ritual judaico pode ser qualificado como a arte das formas significativas no
tempo, como ‘arquitetura do tempo’[...] A essência do sábado é
absolutamente desvinculada do espaço. Durante os seis dias da semana
vivemos sob a tirania das coisas do espaço, o sábado nos coloca em sintonia
com a santidade do tempo” (ZEVI apud HESCHEL, 2002, p. 9).

Zevi complementa este raciocínio ao reiterar o caráter “antiestático e antiespacial”
da história judaica, expresso através do exílio e do nomadismo. Algo que, a rigor, vai
de encontro à conotação de permanência transmitida pela construção de uma
sinagoga, ou mesmo pela adaptação e vivência de uma comunidade em
determinado lugar, criando novas raízes.
Apesar disso, interessa-nos ao longo da dissertação e neste capítulo, compreender
o que teria mudado após o Holocausto na maneira como esta sinagoga
“antiespacial” tem materializado uma nova relação com o território do exílio,
buscando ou não o desenvolvimento de uma identidade judaica simbólica através
deste componente essencialmente topológico.
É curioso também observar estratégias de contextualização das novas sinagogas
construídas em Israel. O retorno a Jerusalém e à Terra Santa após dois mil anos
rendeu e ainda renderá reflexões interessantes acerca da maneira com que as
sinagogas contribuirão a esta “reconquista”, ainda hoje envolvida na violência que
marca o controle pela terra no Oriente Médio.
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Apesar de heterogêneas entre si, as tipologias de sinagoga sempre estiveram
caracterizadas pela presença de um vestíbulo mediando a relação entre a
sinagoga e o espaço exterior. O vestíbulo é o local de purificação, lavagem das
mãos (netilat iadaim) e de concentração espiritual que precede a entrada na
Sinagoga. É também um ponto de encontro, na entrada e saída do serviço
religioso, ampliando as possibilidades congregacionais da sinagoga que, ao longo
da história, foram constrangidas pela dimensão e posição discriminada dentro do
gueto.
Raramente uma sinagoga estava na parte mais importante da cidade, ou mesmo
claramente aberta para ela, algo que só é modificado no século XIX, com a
emancipação civil dos judeus. Este período está marcado por uma relação mais
franca das sinagogas com o tecido urbano através de grandes fachadas voltadas
para rua, algo praticamente inexistente até então.

As primeiras sinagogas

modernistas também se aproveitam deste momento de liberdade, perpetuando a
construção de prédios mais abertos para a rua. Surgem grandes escadarias,
pequenas praças à frente da fachada principal e outros artifícios que mudaram a
implantação da sinagoga na cidade. Já a partir de 1933, no entanto, a ascensão
do Partido Nazista deu um duro golpe à modernização da sinagoga dentro do
território em que se fazia mais forte.
No pós-guerra, no momento de recuperação da liberdade retirada pelo regime
nazista, o fenômeno observado é de amplificação do clamor pela reunião
comunitária e do papel espiritual da sinagoga. Principalmente nos Estados Unidos, o
modernismo e o espírito de renovação das congregações abriram novos caminhos
que mudaram a relação entre os judeus e seu espaço de reunião, mais uma vez.
Ao mesmo tempo em que novas migrações provocadas pela Segunda Guerra
consolidam o papel da Torah como elemento fundamental da religião e sua liturgia
“móvel”, a sinagoga materializada também ganhou energia, fortalecida pela sua
capacidade de congregar, reunir.
Este entendimento fez com que o vestíbulo simples se ampliasse do ponto de vista
funcional, como dito no início deste capítulo, transfigurando-se num novo e extenso
programa de centro comunitário. Construir uma sinagoga deixou de ser o ato de
erigir apenas o espaço religioso.

A partir da década de 50, a idéia do centro
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comunitário nunca mais se perdeu, sendo difícil encontrarmos até os dias atuais
novas sinagogas da diáspora que não estejam acompanhadas de um rico
programa funcional específico, seja nos EUA, América Latina ou Europa. Salas de
aula e reunião, espaços culinários, auditórios e teatros, dentre outros, circundam e
complementam o edifício litúrgico.
Este aspecto pode ser observado mais uma vez no pioneirismo do projeto de Erich
Mendelsohn para a congregação B’nai Amoona em St. Louis, como coloca
Kathleen James-Chakraborty:

Entre as guerras, congregações judaicas Conservadoras como B’nai Amoona
depositaram grande importância na provisão de escolas e pontos de
encontro. Depois de 1945, este tipo de arranjo tornou-se ainda mais comum, à
medida que a sinagoga assumia cada vez mais o papel de promover uma
específica identidade judaica para determinadas comunidades, colocadas
entre a recente destruição do judaísmo europeu e sua própria assimilação e
crescimento econômico. Muitos judeus que não freqüentavam serviços
religiosos na cidade antes de migrarem para os subúrbios agora se juntavam
a congregações no sentido de reconstruir sua identidade judaica em um
sentido religioso[...]. B’nai Amoona proveu o paradigma para a mistura entre
estilo inovador e funções especiais que caracterizariam a nova sinagoga
suburbana” (JAMES-CHAKRABORTY, 2000, p. 43 – trad. nossa).

Esta “nova sinagoga suburbana” estabeleceu junto ao contexto construído uma
relação mais transparente, algo perseguido por Mendelsohn em suas quatro obras,
contribuindo para isto a mediação que os pátios descobertos e galerias
desenhadas pelo arquiteto estabeleciam com a rua e os limites do lote. A sinagoga
destacava-se enquanto volume principal, junto a um edifício mais extenso e de
proporções

horizontais,

traduzindo

formalmente

seu

papel

de

núcleo

da

congregação. Neste caso, a tipologia programática adotada e as referências
simbólicas definem a resposta formal do edifício e a relação entre a sinagoga e sua
envolvente.
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Sinagoga B’nai Amoona, St. Louis, Missouri, EUA, 1950 – Erich Mendelsohn. Planta mostrando a relação da sinagoga
com um novo programa comunitário típico do Pós-Guerra nos Estados Unidos, além do pátio que mediava as
relações internas e externas entre sinagoga, centro comunitário e cidade. Fonte: JAMES-CHAKRABORTY, 2000, p. 40
e http://www.bluffton.edu/~sullivanm/missouri/stlouis/temple/mendelsohn.html

Dessa forma, a sinagoga suburbana americana implantada fora dos grandes
centros é responsável por algumas mudanças interessantes. Ela consolida
finalmente uma relação mais franca entre arquitetura e contexto, enfatizando a
conformação do espaço judaico através de um volume independente, que pode
ser

apreciado

a

partir

de

vários

ângulos

e

perspectivas,

liberado

dos

constrangimentos e limites do tecido urbano mais denso. A sinagoga, propriamente
dita, fica mais ligada a seu uso religioso, deixando a função de congregação e
estudo mais presente no centro comunitário. Isto influenciará no seu entendimento
como núcleo do complexo, o que gerou maior destaque deste trecho da
construção dentro do sítio. A presença destes exemplares em terrenos menos
urbanizados também deu oportunidade ao desenvolvimento de edifícios que
procuraram vivenciar a experiência do divino através da relação com o contexto
natural.
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O pós-guerra, assim, solidifica e desenvolve o processo iniciado durante o
Reformismo, ressaltando a importância da sinagoga. Algo que se manifesta através
de uma presença mais marcante, de um objeto tridimensional forte, ao invés de
apenas um recinto menos destacado.
Grande parte dos exemplos americanos citados durante a dissertação é
representante deste pensamento. Além de presente nas obras de Mendelsohn, ele
também é uma característica dos projetos de Percival Goodman, Phillip Johnson,
Walter Gropius, Frank Lloyd Wright e Louis Kahn.
As novas sinagogas alemãs são exemplos de perpetuação da tradição do centro
comunitário americano do pós-guerra. Em Munique, o programa foi decomposto
em três diferentes volumes (sinagoga, museu e centro comunitário) que juntos
conformam uma nova praça, um novo espaço para a cidade. Na Sinagoga de
Dresden, o shul é colocado defronte ao centro comunitário, diferentes entre si na
transparência para o exterior, uma vez que a sinagoga é muito mais opaca que o
centro comunitário.

Nova Sinagoga de Dresden, Alemanha, 1996 –
Wandel, Hoefer, Lorch e Hirsh À direita a sinagoga,
propriamente dita e à esquerda o centro comunitário.

Nova Sinagoga de Munique, Alemanha, 2006 - Wandel,
Hoefer, Lorch A sinagoga, vista ao centro da foto, junto do
Museu Judaico e do Centro Comunitário, que juntos
conformam a nova Jakobs Platz.
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Sinagoga de Dresden, Alemanha, 1996 – Wandel, Hoefer, Lorch e Hirsh. Vista da fachada principal do centro
comunitário. Fonte: SACHS; VOOLEN, 2005, p.129.

No projeto para o Centro Comunitário de Duisburg (Alemanha - 1999), o arquiteto
polonês-israelense Zvi Hecker inverteu a hierarquia normalmente estabelecida entre
sinagoga e centro comunitário. Aqui, Hecker construiu um edifício composto por
volumes estreitos e radiais, cortados pela sinagoga que tem menor destaque dentro
do conjunto.
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Sinagoga e Centro Comunitário de Duisburg, Alemanha, 1999 – Zvi Hecker. A sinagoga corresponde ao volume
pintado em preto, misturando-se ao centro comunitário, maior e mais imponente. Fonte: SACHS; VOOLEN, 2005, p.
120.

Sinagoga e Centro Comunitário de Duisburg, Alemanha, 1999 – Zvi Hecker. Fonte: SACHS;VOOLEN, 2005, p. 120.
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Sinagoga e Centro Comunitário de Duisburg, Alemanha, 1999 – Zvi Hecker. Acima: sinagoga vista do exterior
(volume de cor preta). Abaixo: interior da sinagoga. Fonte: RICHARDSON, 2004, p. 50| SACHS; VOOLEN, 2005, p. 120.
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As seis sinagogas construídas na Alemanha pelo arquiteto Alfred Jacoby nos últimos
vinte anos também possuem pequenos centros comunitários, compostos por
auditórios e salas de aula, aumentando o grupo de edifícios que vem construindo
uma nova relação menos “antiespacial” entre sinagoga e o meio na qual se insere.
Muitas vezes, a presença do centro comunitário é inclusive meio de trocas culturais
com a população não judaica, através da organização de eventos abertos ao
público.
Uma característica importante dos complexos recém construídos na Alemanha é a
sua capacidade de propor novas relações entre a sinagoga e o meio urbano, algo
inédito na Europa desde o século XIX. Os projetos buscam soluções que sejam
capazes de construir um novo significado para o lugar, o topos, para a arquitetura
de identidade judaica na diáspora.
Em certos casos, a implantação da sinagoga ajuda inclusive a recompor o desenho
e o perímetro de praças existentes, fazendo do espaço urbano também um ponto
de reunião para a comunidade, como é o exemplo da sinagoga projetada em
Munique por Wandel, Lorsh e Hirsh, e do edifício desenhado por Alfred Jacoby em
Aachen.

Sinagoga de Aachen, Alemanha, 1995 – Alfred Jacoby. O volume da sinagoga recompõe o desenho circular
da praça, que ganhou o nome do Centro Comunitário Judaico. Fonte: Expo “Em Um Novo Espírito”.

O tema da relação entre sinagoga e centro comunitário suscitou também o
aparecimento de outros tipos de solução.
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Nos centros urbanos mais densos,
é possível identificar edifícios que,
ao contrário das implantações
americanas
integram

do
num

pós-guerra,
só

volume

construído o espaço de culto e o
centro comunitário. Através de
uma implantação verticalizada,
estes prédios vencem o desafio
de construir num terreno exíguo
tanto

a

sinagoga

como

os

espaços de convívio e reunião um
Sinagoga do Centro Bait, São Paulo, SP, 2005 – Michel
Gorski.

programa

demandar

que

mais

de

chega
dois

a
mil

metros quadrados - em lotes de

setecentos metros quadrados de área, como é o exemplo do Centro Bait em
Higienópolis, bairro em área nobre de São Paulo (Michel Gorski – 2005 – REVISTA AU,
nº144, mar/2006). Casos como o da Sinagoga da Comunidade Shalom, de Marcelo
Ferraz e Francisco Fannuci e o da Sinagoga Bait Jadash, em Montevidéu, têm
características similares. Vale observar que isto não é algo exatamente novo, uma
vez que o edifício sede da Sociedade Israelita da Bahia já apresenta, desde mil
novecentos e cinqüenta, uma configuração similar. É fato, no entanto, que a
valorização dos terrenos nas grandes cidades tem influenciado no tipo de
construção realizada.
Nos dois casos paulistanos, chama atenção o desejo inicial dos arquitetos de
estabelecer uma relação franca e complementar entre o edifício e a cidade, como
no caso dos edifícios europeus mais recentes. Apesar disso, em países aonde o
problema da segurança vai além do anti-semitismo, como no Brasil, os arquitetos
tem esbarrado na busca das comunidades pela tranqüilidade, capaz de criar
imensas muralhas que rompem a relação entre o contexto urbano e os edifícios
projetados. Esta realidade aproxima de maneira curiosa estas novas construções
daquelas erigidas na Europa entre os séculos XV e XVIII, onde as perseguições eram
violentas e motivavam uma implantação protegida. No caso do Centro Bait, é
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possível ainda ver no website da congregação 42 a perspectiva do projeto original
do arquiteto Michel Gorski, aberta para a rua, em oposição ao efetivamente
executado. Em entrevista concedida em julho de 2007, o arquiteto Marcelo Ferraz
também falou sobre a presença de discussões sobre o mesmo tema, no âmbito do
desenvolvimento de seu trabalho para a Comunidade Shalom.

Sinagoga Shalom, São Paulo, SP, 2007 (projeto) – Brasil Arquitetura. A proposta original contempla acesso livre ao
edifício.

42

www.bait.org.br

199

Sinagoga Bait Jadash, Montevidéu, Uruguai, 2006 (projeto) - Mario Blechman, Javier Olascoaga e Andrés Souto.
Fonte: http://www.nciuruguay.org/baitjadash/

Este é igualmente o caso da Sinagoga da Associação Religiosa Israelita do Rio de
Janeiro (ARI), projeto original de Henrique Mindlin, inaugurado em 1962. No exemplo
carioca, um amplo espaço de comunicação existente originalmente entre a
entrada do Templo e a rua foi interrompido por uma muralha de quase um metro
de largura.

4.3.2. SINAGOGAS DE ISRAEL

O caso das sinagogas israelenses estudadas durante a pesquisa mostra um
comportamento diferente daquele existente na diáspora no que diz respeito à
relação entre a arquitetura e seu meio de inserção.
A primeira característica que chama a atenção nesta comparação é a baixa
ocorrência de centros comunitários junto a sinagogas em Israel, uma vez que a
demanda por um lugar de reunião e manutenção do judaísmo se dilui dentro de
um país onde as regras institucionais e feriados nacionais acompanham a religião. A
atividade comunitária, neste sentido, não demanda a concentração em centros
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específicos, tomando as escolas, os kibutzim 43 e praças das cidades. Assim, a
sinagoga em Israel muitas vezes compõe a parte litúrgica de programas de uso
público ou institucional como universidades e hospitais, algo que se reflete, às vezes,
em edifícios de volume mais solto e independente de construções anexas, ligados à
função exclusivamente religiosa. É o caso da sinagoga Ohel Aharon, situada na
Universidade Técnica de Haifa (Aharon Kashtan – 1969), ou mesmo da Sinagoga
Cymbalista (Mario Botta – 1997), situada do Campus da Universidade de Tel Aviv,
que possui apenas um pequeno centro de estudos e museu anexo à sinagoga.
Sinagoga Ohel Aharon, Haifa, Israel, 1969 –
Aharon Kashtan. Fonte: LEVIN, 2004, p. 40.

Sinagoga Cymbalista, Tel Aviv, Israel, 1997 –
Mario Botta. Fonte: PELLANDINI, 2001, p. 75.

43

O Kibutz (no plural, Kibutzim) é uma espécie de centro habitacional comunitário, de caráter cooperativo. É
um tipo de núcleo habitacional semi-urbano que ajudou a construir e ocupar Israel e está presente em todo seu
território.
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Uma das estratégias de relacionamento entre a arquitetura e contexto em Israel é
destacada no artigo intitulado “Jewish Identity in Architecture in Israel” (Identidade
Judaica na Arquitetura em Israel), de autoria do pesquisador Michael Levin. O texto
fala sobre

“A aspiração de desenvolver a arquitetura local derivada do conceito de
regionalismo crítico, algo mais ligado a uma estratégia de planejamento do
que a um estilo arquitetônico. A arquitetura inspirada por estas idéias constrói
seu repertório de formas a partir da arquitetura local – antiga a moderna –
resvalando na sentimentalidade ou no kitsch, para criar uma arquitetura
moderna que tenha afinidade com o lugar em que se desenvolve” (LEVIN,
2004, p. 33 – trad. nossa).

Neste sentido, a busca por uma identidade judaica nas sinagogas construídas em
Israel passa também pela maneira como a própria presença na Terra Santa
influencia o trabalho dos arquitetos. Depois de dois mil anos fora da Palestina, a
terra natural e suas construções transformaram-se em referências para aqueles com
a tarefa de reocupar o território. Absorver a essência da própria cidade, no caso de
Jerusalém, significa estabelecer um novo contato com a antiga capital do reino
hebreu e um dos pontos mais importantes do judaísmo no mundo, por exemplo.
O uso do domo como um elemento tradicional da cidade e da arquitetura oriental,
por exemplo, está presente na concepção de alguns projetos. Dentre eles a
Sinagoga da Yeshivá (escola rabínica) Porath Yosef, construída em Jerusalém em
1972. Neste prédio, o arquiteto Moshe Safdie buscou integrar o volume escalonado
da obra à paisagem da cidade, usando uma série de domos brancos para
destacar a sinagoga dentro do novo conjunto. A imagem panorâmica do prédio
mostra uma arquitetura simbiótica, bastante mesclada ao tecido existente,
principalmente no uso do material. A pedra calcária de Jerusalém, de cor amarela,
é obrigatoriamente utilizada. Compulsório ou não, o uso deste material em
sinagogas tem se transformado numa referência direta à Jerusalém e ao Templo de
Salomão, em obras localizadas não só em Israel, mas também na diáspora.
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Sinagoga da Yeshivá Porath Yosef, Jerusalém, Israel, 1972 – Moshe Safdie. A sinagoga aparece no centro da
imagem com domos brancos, ao lado do edifício da escola, caracterizado por grandes arcadas. Fonte: LEVIN,
2004, p.38.

A cúpula é também objeto de releitura no projeto para a Sinagoga da Universidade
Hebraica no Campus de Givat Ram (David Reznik e Heiz Rau - 1957). Neste caso,
“[...] a idéia de introduzir o domo como uma estrutura independente e inteiriça,
levantando do solo, foi desenvolvida durante o processo de trabalho e em
conversas entre os dois arquitetos que perceberam a cúpula como um atributo de
sinagogas tradicionais” (DEKEL-CASPI, 2005, p.44).

Sinagoga de Givat Ram, Jerusalém, Israel, 1957 – David Reznik e Heinz Rau. Fonte: DEKEL-CASPI, 2005, p. 45.
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Além de aproveitar o contexto de características desérticas, que dramatiza a
presença do volume escultórico, os arquitetos fazem dos arcos que caracterizam a
base da cúpula de concreto grandes janelas que emolduram a paisagem da
cidade velha de Jerusalém. O vestíbulo, que fica no nível da entrada, media a
relação com a cidade e seus significados, preparando a subida para a sinagoga,
que fica numa plataforma mais alta.

Sinagoga de Givat Ram, Jerusalém. Os arcos emolduram a paisagem histórica, tirando partido da cidade na
contextualização do edifício. Fonte: DEKEL-CASPI, 2005, p. 45

204

Sinagoga de Givat Ram, Jerusalém. Vista da escada que dá acesso à sinagoga propriamente dita. Abaixo:
alçado leste. Fonte: DEKEL-CASPI, 2005, p. 45
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A presença da paisagem da cidade velha de Jerusalém é também fundamental
no projeto para a Sinagoga Hecht (1983), projetada por Ram Karmi no Campus da
Universidade Hebraica no Monte Scopus.

Sinagoga Hecht, Monte Scopus, Jerusalém – Ram Karmi. O encerramento da Arca Sagrada (à direita) é
uma grande janela para a cidade sagrada. Foto: Sergio Ekerman.

Neste edifício, Karmi propõe no lugar da Arca Sagrada uma grande abertura
transparente, com vista para a cidade velha de Jerusalém, mesclando dois
símbolos importantes do judaísmo no espaço interno da sinagoga: a Terra Santa e a
Torah. Neste caso, a paisagem e o contexto transformam-se no próprio significado
do edifício, presentes no ponto mais importante do shul. Uma curiosidade do prédio
projetado por Karmi é sua orientação a oeste, e não a leste, resultado da situação
do Monte Scopus em relação a Jerusalém.
Além do tecido urbano tradicional, como em Jerusalém e Jaffo e das novas
cidades, como Tel Aviv e Haifa, Israel oferece ainda o contexto natural como objeto
de trabalho.
O deserto, por exemplo, é também explorado simbolicamente enquanto cenário
da conformação do povo judeu no Êxodo, um ambiente inóspito e quase
minimalista, composto por areia, céu e vento.
Tal espaço, caracterizado pela falta de referências formais e físicas onde amarrar a
arquitetura, poderia amplificar reflexões simbólicas a respeito do tema e sua
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presença na Bíblia como cenário da montagem do primeiro espaço ritual judaico, o
Tabernáculo.
A

intenção

do

arquiteto

polonês-israelense Zvi Hecker no
projeto para a sinagoga da
Academia Militar de Mitzpeh
Ramon (1971), parece ter sido
outra, no entanto. Neste caso, o
vazio do deserto levou Hecker a
uma

proposição

composta
Sinagoga de Mitzpeh Ramon, Deserto do Negev, Israel, 1971 – Zvi
Hecker. Fonte: LEVIN, 2004, p.39.

pela

geométrica,
sobreposição

desorganizada de poliedros de
concreto aparente pintados de

diferentes cores. Uma espécie de rocha lapidada, que responde de maneira
inusitada tanto ao lugar, como à simbologia judaica.
A observação deste exemplo deixa mais perguntas que respostas, mas é fato que a
sinagoga de Mitzpeh Ramon marcou na década de setenta uma espécie de
manifesto por uma nova expressão de sinagogas em Israel.
O caráter primitivo da presença no deserto talvez tenha cumprido junto à sinagoga
de Hecker o papel de mostrar novos caminhos plásticos e consolidar um ponto de
inflexão na busca pela nova expressão estética das sinagogas dentro da Terra
Santa, depois da Segunda Guerra.
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CONCLUSÃO

Esta pesquisa surgiu da curiosidade pela observação de um processo em evolução,
já que o desenvolvimento da sinagoga através dos tempos revela um espaço em
contínua metamorfose, apesar da presença de valores tradicionais.
Cabe, neste ponto, recordar as afirmativas que serviram como ponto de partida
para o trabalho: a primeira, de que por motivos políticos, sociais e econômicos as
sinagogas nunca puderam desenvolver uma expressão estética própria e coerente,
ao menos até o século XIX; a segunda, de que a Segunda Guerra interrompeu um
processo de renovação iniciado entre o século XIX e início do século XX,
catalisando no momento posterior ao conflito terminado em 1945 a procura por um
espaço judaico autêntico.
Os objetivos principais da pesquisa, por sua vez, definiram-se através destas
referências, buscando identificar os fenômenos que fizeram surgir a busca por uma
“nova sinagoga” após o Holocausto e os instrumentos arquitetônicos capazes de
responder a esta demanda.
Primeiramente, é importante perceber que a análise dos exemplos compilados na
dissertação confirma que, dentro do retrospecto de sua existência nos últimos dois
mil

e

quinhentos

anos,

a

sinagoga

vive

hoje

um

desafio:

materializar

arquitetonicamente os valores de um povo e uma religião, marcados por episódios
recentes e fundamentais na sua história. Além do Holocausto, a criação do Estado
de Israel também se configura como um marco do judaísmo moderno,
influenciando todos os aspectos da religião, inclusive a produção de sinagogas. Ao
mesmo tempo em que acendem uma centelha de renovação, estes eventos
amplificam os desafios para a construção destes edifícios. Atualmente, por
exemplo, a memorialização do assassinato dos seis milhões de judeus através de
museus e edifícios afins têm “competido” com a sinagoga pelo posto de símbolo
arquitetônico de manifestação da identidade judaica na contemporaneidade. A
construção do espaço do “shul” deve, neste sentido, interpretar corretamente sua
própria função, sendo dever do arquiteto inserí-la no âmbito de suas funções
primordiais.
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Não à toa, consideramos que dentre os fatos mais importantes a marcarem o
momento atual, está a construção das novas e numerosas sinagogas alemãs,
paradigmas de um período de mudança e virada de página no livro da história
judaica, capazes não só de lembrar o Holocausto como de também promover a
vida comunitária judaica fora de Israel.
Além disto, a pesquisa permitiu compreender também alguns dos fenômenos
promotores da busca pela renovação da sinagoga, desde 1945 até os dias atuais.
Dentre eles, os principais são:
1) a coincidência cronológica entre o pós-guerra e o desenrolar das vanguardas,
que fez com que o tom da resposta cultural ao nazismo e às migrações da Segunda
Guerra, com a saída da Europa para as Américas e Israel, fosse dado inicialmente
pelo modernismo e seus valores estéticos.
A capacidade renovadora intrínseca ao Movimento Moderno, que neste momento
da história já apresentava uma nova interpretação espacial do recinto religioso é
uma das responsáveis diretas pelo aparecimento de mudanças na sinagoga,
resultantes do encontro com comunidades abertas a tal processo.
2) A reiteração, após o Holocausto, do papel da sinagoga como centro simbólico e
funcional das congregações, representante de resistência e renascimento,
principalmente na diáspora.
Uma vez que o grande instrumento do judaísmo contra a intolerância e a favor de
sua própria perpetuação sempre foi o ato de congregar, a sinagoga precisou
refletir esta demanda. As comunidades, assim, ampliaram o papel deste espaço,
dilatando seu significado, consolidando o papel do centro comunitário.
3) A concretização do Estado de Israel e seu efeito de unificação da religião,
criando novamente, depois de dois mil anos, a noção de um ponto central de
referência religiosa, de núcleo decisório.
Do ponto de vista institucional, a relação entre Israel e os judeus da diáspora se
realiza através da sua congregação e seus comandantes, como o rabino. O pósguerra alimentou também o processo de crescimento e consolidação de
federações

nacionais

e

internacionais

de

congregações

e

comunidades
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confirmando assim a função referencial da sinagoga também no âmbito políticoinstitucional.

1

Diante destes acontecimentos, o espaço da sinagoga mudou, adaptando-se a um
momento novo da história do judaísmo. Atributos estéticos, simbólicos e funcionais
foram objeto de renovação, colocados junto ao desejo de reconstrução da religião
após 1945.
Na identificação dos instrumentos arquitetônicos utilizados no atendimento a estas
demandas e mudanças, os três eixos escolhidos para a sistematização dos
exemplares levantados na pesquisa mostraram um comportamento afim, no sentido
de reforçar aspectos judaicos do espaço religioso.
O primeiro deles diz respeito ao trabalho realizado no campo da representação
simbólica na arquitetura, no desenvolvimento do aspecto formal na sinagoga. De
alguma maneira, a incorporação dos signos tradicionais judaicos à arquitetura
ajuda a conferir caráter ao edifício, que transforma a forma no reflexo de sua
função mística - religiosa.
Entender a forma como item programático, no caso do judaísmo, representou fazer
da sinagoga um objeto de manifestação de símbolos comunicativos e assimiláveis
pelas comunidades, sempre muito ligadas a seu espaço de reunião específico. Seja
através da elaboração tridimensional, seja pelo uso diferenciado de determinado
material construtivo, a sinagoga tem buscado encontrar e reiterar elementos que a
diferenciem de outros espaços religiosos e que a identifiquem com a própria liturgia
que abriga.
Além da representação simbólica na arquitetura, outro artifício utilizado na
tentativa de reforço da liturgia é a utilização da luz natural e artificial.

1

Artigo de José Gorender sobre a comunidade judaica em Salvador e publicado na Revista Shalom Documento
(nº1) trata de divergências políticas entre o grupo comunista “progressista”, que não apoiava a criação de um
Estado Judaico e um grupo sionista, que atuava em prol da fundação de um país na Palestina.
O texto mostra, através da realidade baiana, uma pequena mostra dos efeitos do Holocausto sobre este ambiente
político dividido. Após a Guerra, a luta da União Soviética junto aos aliados e seu apoio à criação de Israel criou
laços comuns entre os dois grupos, por exemplo. A sinagoga até hoje existente na cidade (inaugurada em 1950) é
fruto de um entendimento comum entre os grupos que, apesar das disputas, unificaram sua vida comunitária
numa só sede depois da Guerra.
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Como mostrado na dissertação, a sistematização observada na tentativa de
destacar através da luz os pontos mais importantes da sinagoga, como o Aron Ha
Kodesh e a bimah, aumentam a particularidade deste espaço, individualizando
suas respostas a problemas arquitetônicos também específicos.
Neste sentido, não há dúvidas de que o trabalho com a luz na arquitetura religiosa
é um valor quase universal, mas o uso comprometido e cuidadoso deste artifício na
construção da sinagoga é um valor relativamente novo, que a torna mais especial
e conectada com os motivos de sua existência.
O terceiro eixo de sistematização, baseado na observação dos programas que
surgiram junto à sinagoga e das novas relações estabelecidas entre a sinagoga e o
lugar, também revelou diferenças e novos comportamentos dos arquitetos após a
Guerra.
A tipologia da planta da sinagoga, limitada historicamente à presença do santuário
e do vestíbulo de entrada, hoje enfrenta a tarefa de buscar a melhor relação entre
a

sinagoga,

espaço

exclusivamente

religioso,

e

um

programa

funcional

complementar. Não raro, as sinagogas estão junto a salas de aula, auditório
multiuso e cozinhas comunitárias, além de pequenos centros esportivos e de
recreação. O momento atual, neste sentido, marca uma reorganização e
readaptação da sinagoga à sua inerente multifuncionalidade (casa de oração,
casa de estudo e casa da congregação).
A pesquisa também revelou um comportamento específico em relação a este
tema por parte dos arquitetos atuantes em Israel, mais ligados à relação
estabelecida entre a sinagoga e o sítio bíblico da Palestina, a Terra Santa, inédita
nos últimos mil anos, pelo menos.
Após as análises empreendidas sobre os exemplos compilados, uma das conclusões
mais importantes caminha no sentido de consolidar a existência do fenômeno que
vem mudando a expressão arquitetônica das sinagogas nos últimos anos como
uma “busca de identidade na arquitetura ligada ao judaísmo”, algo diferente da
noção de “arquitetura judaica”. Ao olhar a elaboração formal, o trabalho com a
luz e a relação do edifício com o sítio, estamos observando a presença de
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abordagens específicas da arquitetura ligada ao judaísmo a temas significativos do
espaço religioso.
Isto corresponde a dizer que as modificações no espaço da sinagoga aqui
delineadas foram e estão sendo realizadas a partir de valores religiosos e conceitos
simbólicos judaicos que, por sua vez, se materializam através de conceitos estéticos
arquitetônicos próprios de sua época.
Na necessidade de construir identidades particulares, a sinagoga já não busca mais
sua expressão na igreja católica ou na mesquita islâmica, por exemplo, mas sim em
seus próprios símbolos, associados à elaboração da arquitetura enquanto obra de
arte, como cultura, algo mais abrangente do ponto de vista estético.
Ampliando a discussão sobre identidade na arquitetura contemporânea de
sinagogas, poderíamos complementar este raciocínio com dois pontos de vista. O
primeiro entende que esta busca pela expressão simbólica ligada ao judaísmo na
arquitetura de sinagogas é um processo que ainda amadurece nas pranchetas e
canteiros de obras. Um ponto de vista que se incomoda com a heterogeneidade
das soluções arquitetônicas dos edifícios apresentados e com a quantidade de
estratégias utilizadas, às vezes de maneira concomitante, numa mesma obra. Ou
seja, seria possível dizer que o conjunto observado ainda não é capaz de se
manifestar de maneira homogênea ao perseguir uma linguagem própria, reiterando
a presença de um processo em andamento. Contribui para esta realidade a
ligação da arquitetura religiosa às múltiplas correntes arquitetônicas desenvolvidas
nos

últimos

sessenta

anos,

que

acabam

estabelecendo

uma

realidade

heterogênea na raiz do problema arquitetônico.
Por outro lado, é possível enxergar a questão da identidade por um outro prisma.
Na concepção de um objeto arquitetônico ligado a um povo e a uma história
específica, poderíamos considerar que a busca por uma identidade significa
justamente respeitar os processos históricos de metamorfose que realimentam o
próprio sujeito, resignificando seus elementos simbólicos. No caso do judaísmo, a
dispersão

pelos

mais

variados

campos

geográficos

do

globo

gera

heterogeneidades legítimas, por exemplo, que hoje já fazem parte de uma
autêntica realidade da religião.
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Desta forma, conforme indica o arquiteto indiano Charles Correa 2 , será artificial
qualquer fenômeno que procure fabricar uma determinada identidade, ou que
pretenda entender a criação de elementos correlatos entre si como um processo
totalmente consciente (CORREA, 1983, p.1). Para Correa, as lógicas culturais de
cada povo são implícitas, auto-ordenantes e cumulativas, algo que gera de
maneira automática uma sensível interpretação acerca daqueles elementos que
possam ser de fato reproduzidos de uma maneira natural, fazendo-se reconhecidos
por um determinado grupo de pessoas como de sua pertinência. Assim, os
elementos arquitetônicos a serem trazidos para uma obra devem ser menos sinais,
gestos que demandam uma reação manipulada, e mais símbolos, que geram a
relevância intrínseca de determinada obra frente a um conjunto cultural específico
– neste caso o contexto judaico.
Isto significa admitir que a conformação do símbolo na materialização da
arquitetura de sinagogas é algo saudável, embora interativa com outros elementos
de identidade local na produção da arquitetura (como o clima, a relação com
determinadas

paisagens

e

culturas)

que

tornam

difícil

e

incoerente

o

estabelecimento de uma cruzada global na busca pelo idêntico a todo o custo. A
heterogeneidade resultante do processo, segundo este ponto de vista, é natural e
inerente aos processos históricos e sócio-culturais.
A pesquisa mostra que tal diversidade é também fruto da ausência de hierarquia
religiosa no judaísmo, que acaba deixando a cargo das próprias congregações
algumas decisões importantes, como a organização planimétrica do espaço, uma
das responsáveis pela coreografia litúrgica. Neste quesito, a diferença de
orientação religiosa das comunidades é determinante, uma vez que definirá a
posição do Aron Ha Kodesh e da bimah, além da relação que estabelecem entre si
dentro da sinagoga.
Sobre este assunto, permanece também a pergunta: seria possível admitir a maior
tradição das plantas ashquenazitas e sefaraditas (que separam Aron e bimah)

2

Charles Correa é nascido em 1930, em Secunderabad, na Índia. Formou-se arquiteto em 1955 no MIT (EUA),
retornando a Bombaim em 1958, onde iniciou prática profissional que lhe rendeu grande quantidade de projetos
construídos. Dentre suas obras mais importantes, destacam-se o edifício para a Missão Permanente da Índia na
ONU, em NY, o British council de Delhi e o plano urbanístico de Bombaim, além de muitas propostas no campo
da habitação e da moradia para o terceiro mundo. Em 1984, ganhou a Medalha de Ouro do RIBA (Royal
Institute of British Architects) e em 1991 a Medalha de Ouro da UIA (Union od Architects).
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como a solução correta? Ou a atualidade, depois de quase duzentos anos, já
transformou a planta Reformista/Liberal (Aron e bimah juntos no mesmo ponto)
numa tradição tão “judaica” quanto suas anteriores?
Nossa contribuição caminha no sentido de concluir que a planta “monofocal”
aproxima o espaço judaico do espaço cristão, ampliando os desafios, e não as
soluções, na busca por uma sinagoga coerente com a religião e seu ritual.
Considerando que no período estudado a Igreja também passou por modificações,
após o Concílio Vaticano II (1964), simplificando sua linguagem e a quantidade de
imagens no espaço de culto (algo mais próximo da iconoclastia judaica) foi possível
perceber que a semelhança na resultante espacial entre igrejas e sinagogas é
patente, em alguns casos. As grandes sinagogas Reformistas do pós-guerra nos
Estados Unidos, que se aproximaram da escala das catedrais e tiveram uma raiz
estética modernista, como no caso das igrejas pós-conciliares, criaram espaços
similares aos cristãos em muitas características.
No entanto, seria equivocado dizer, por conta do já colocado anteriormente, que
tal solução não é legitimamente judaica. O menor conservadorismo das
congregações Reformistas foi, inclusive, um importante responsável pela execução
dos primeiros exemplos paradigmáticos na busca pela representação simbólica
judaica na resposta formal dos edifícios.
A pesquisa mostra que um caminho alternativo tem sido trilhado por algumas das
sinagogas construídas na Alemanha nos últimos quinze anos, resultantes de um
processo híbrido que busca fundir a tradição da planta ortodoxa à visão mais liberal
com respeito à figuração ou representação simbólica na arquitetura de sinagogas.
O alcance do equilíbrio entre as duas posturas pode ajudar na pretensa “busca” da
identidade judaica em novas sinagogas, sessenta anos após a guerra.
A análise também chama atenção para as naturais diferenças que se
estabeleceram na divisão geográfica deste processo, que viu a presença de
diferentes focos de produção de sinagogas durante o período estudado.
Como dito anteriormente, o papel dos Estados Unidos no imediato pós-guerra levou
este país a tornar-se o núcleo principal de construções de sinagogas na década de
50. A Europa, o continente com mais sinagogas em todo o mundo até o final do
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século XIX, mostrou poucos exemplos construídos nos primeiros vinte anos após a
Segunda Guerra. Se antes de 1939 muitas eram as comunidades judaicas
européias, poucas restaram após 1945, uma vez que a maioria dos judeus buscou a
migração para as Américas e para então Palestina sob comando inglês,
transformada poucos anos mais tarde no Estado de Israel. Somente após 1989, com
a queda do Muro de Berlin e a redemocratização, a Alemanha assumiu as rédeas
de um programa revisionista que visa até hoje incorporar novas comunidades
(muitas imigrantes do leste europeu) e construir novas sinagogas tais como as de
Dresden, Munique, Colônia, Offenbach e Chemnitz, dentre outras mostradas na
dissertação.
Instável economicamente e politicamente, logo após a independência, Israel
também demorou alguns anos até que ganhasse novas sinagogas construídas
como fruto de reflexões arquitetônicas mais profundas, exceção apenas da
sinagoga de Givat Ram, de David Reznik. Paulatinamente, o ímpeto construtivo da
terra do deserto vem contemplando também as sinagogas.
Dessa forma, é possível dizer que as propostas iniciais de “reconstrução” da
sinagoga, elaboradas nos Estados Unidos por Erich Mendelsohn, Percival Goodman
e outros nomes significativos tiveram influência sobre as sinagogas israelenses e
européias construídas anos depois. Hoje, embora um grande número de sinagogas
ainda esteja sendo construído nos Estados Unidos, o país já não tem mais o
protagonismo do pós-guerra no movimento de renovação do Bet Ha Knesset,
dividindo novamente esta posição com os países da Europa e também Israel.
Na América do Sul, os grandes centros de colonização judaica após 1945 foram
Argentina e Brasil, representados por suas duas maiores cidades, Buenos Aires e São
Paulo. Embora a pesquisa não tenha sido capaz de fornecer material significativo
acerca das sinagogas argentinas (ou sulamericanas em geral), é possível supor que
a situação nos dois países seja similar.
A busca por sinagogas brasileiras construídas no pós-guerra apresentou um relativo
sucesso numérico, refletindo por outro lado uma produção ainda mais heterogênea
que a média “mundial” e de relativa qualidade arquitetônica. Poucos são os
exemplos que escapam da simbolização pós-moderna literal, menos óbvia, bem
como são exceção os edifícios que procuram a construção de um espaço religioso
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menos pragmático, forjado através da luz, dos materiais, da representação
simbólica e de um desenho arquitetônico mais elaborado.

Alguns exemplares,

derivados da linguagem modernista européia anterior a 1939, tais como a Sinagoga
Etz Chaim, da Congregação Israelita Paulista ou o Templo Israelita Ohel Yaacov,
também em São Paulo, são capazes de contribuir à concepção de uma expressão
de identidade judaica mais desenvolvida. Com este objetivo, incorporam vitrais
com símbolos judaicos, além de usarem materiais cada vez mais tradicionais em
sinagogas, como a pedra calcária amarela, caso também da sinagoga da
Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro, projeto de Henrique Mindlin,
inaugurado em meados da década de 60.
À parte destes exemplos mais antigos, só mais recentemente, nos últimos cinco
anos, pudemos observar o surgimento de alguns prédios que tem buscado sua
inserção dentro das discussões mais contemporâneas acerca do assunto,
aproximando-se da questão da identidade na arquitetura de sinagogas.
Tais exemplares, como a futura Sinagoga Shalom, de Marcelo Ferraz e Francisco
Fanucci, enfrentam ainda o desafio de vencer o fenômeno imobiliário do gosto
neoclássico, por exemplo, que ainda é capaz de retroceder ao neo-historicismo do
século XIX para construir sinagogas tais como a Mekor Chaim, situada à Rua Veiga
Filho, em São Paulo. No Rio de Janeiro, sinagogas como a Beit Lubavitch, no Leblon,
inaugurada em 2001 e com autoria do arquiteto Roberto Wagner, mostram
também um gosto pouco elaborado da comunidade pela arquitetura corporativa
de fachada envidraçada e mármore, mesclando uma linguagem duvidosa tanto
do ponto de vista construtivo quanto estético a um programa que demandaria
cuidado extraordinário na sua concretização.
A má qualidade de alguns projetos arquitetônicos de sinagogas, neste sentido, vem
ampliar a discussão a respeito da formalização do espaço religioso judaico.
As alternativas levantadas durante esta dissertação, através da interpretação de
exemplares construídos, compõem, a nosso ver, caminhos e possibilidades
concretas já experimentadas, cujo resultado atende ao objetivo inicial de:
1) Concretizar a elaboração da Sinagoga enquanto espaço de materialização
do Sagrado.
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2) Buscar uma arquitetura que responda aos anseios do(s) judaísmo(s)
contemporâneo(s), marcando sua identidade estética e funcional.
3) Consolidar a renovação da arquitetura de sinagogas após a Segunda
Guerra, que trouxe como conseqüência um dos episódios mais cruéis da
história judaica, o Holocausto.
Não há dúvidas de que os caminhos capazes de trilhar esta renovação da religião
judaica e da expressão de sua arquitetura são múltiplos e heterogêneos. No baú de
história, cultura, referências e símbolos do judaísmo não faltam elementos capazes
de inspirar e fomentar o pensamento arquitetônico ligado ao judaísmo.
É preciso observar ainda, que há neste processo outros desafios. No momento em
que a tolerância religiosa está na ordem do dia, estas construções deverão ser
também capazes de estabelecer uma relação saudável com o contexto político e
social em que se inserem, sabendo promover o diálogo, a inclusão e a paz. Serão
ainda mais bem sucedidas, na medida em que consigam também ser aberta a
todos, dando exemplo no esforço pela manutenção do respeito mútuo entre as
religiões.
Mais do que buscar apenas referências para seu desenho, esta renovação deve
estar comprometida com os conceitos de justiça e solidariedade do judaísmo. Só
assim será capaz de materializar um espaço judaico coerente com a própria
religião e seus valores mais importantes.

217

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AVI-YONAH, Michael. A Arquitetura de Sinagoga no Período Clássico. In:
Enciclopédia Judaica. Rio de Janeiro: Ed. Tradição S. A., 1967.
BÍBLIA SAGRADA. São Paulo: Edições Paulinas, 1969.
BIONDILLO, Gianni. Giovanni Michelucci – Brani di Città Aperti a Tutti. Torino: Testo &
Immagine, 1999.
BONDER, Nilton. A Cabala da Inveja. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1992.
BOTTA, Mario. The Cymbalista Synagogue na Jewish Heritage Center, Tel Aviv, 19961998. In: PELLANDINI, Paola(org.). Mario Botta – The Cymbalista Synagogue and
Jewish Heritage Center. Milano: Skira, 2001, p. 37-70.
BOTTERO, Maria. Zvi Hecker: Scuola Ebraica - Berlino. Col. Universale di Architettura,
nº 32. Torino: Testo & Imagine, 1997.
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Ed. Perspectiva,
1981.
BULLRICH, Francisco. Arquitectura Latinoamericana 1930/1970. Barcelona: Editorial
Gustavo Gilli, 1969.
CASTRIOTA, Leonardo Barci (org.). Arquitetura da Modernidade. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 1998.
CAVALCANTI, Lauro (org.). Quando o Brasil era Moderno. Rio de Janeiro: Ed.
Aeroplano, 2001.
COSTA, Lúcio. Lúcio Costa: Registro de uma Vivência. São Paulo: Empresa das Artes,
1995.

218

CORDEIRO, Hélio Daniel. O Que É Judaísmo. Coleção Primeiros Passos, Vol. 311. São
Paulo: Editora Brasiliense, 1998.
CORREA, Charles. Charles Correa. Bombay: The Perennial Press, 1996.
CURTIS, Willian J.R. Le Corbusier: Ideas and Forms. London: Phaidon, 1986.
CYMBALISTA, Norbert. Why Did I Want do Build a Synagogue? In: PELLANDINI,
Paola(org.). Mario Botta – The Cymbalista Synagogue and Jewish Heritage Center.
Milano: Skira, 2001, p. 7-13.
DEKEL-CASPI, Sofia (org.). David Reznik: A Retrospective. Tel Aviv: The Genia
Schreiber University Art Gallery, 2005.
DON-YEHIYA, Eliezer & LIEBMAN, Charles S. Civil Religion in Israel: Traditional Judaism
and Political Culture in Jewish State. Berkeley: University of California Press, 1983.
ENCICLOPÉDIA MIRADOR INTERNACIONAL. São Paulo: Enciclopédia Britannica do
Brasil Publicações, 1975.
FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.) Lina Bo Bardi. São Paulo: Empresa das Artes, 1993.
ELMAN, Kimberly J. & GIRAL, Angela (org). Percival Goodman: Architect, Planner,
Teacher, Painter. New York: Miriam and Ira D. Wallach Art Gallery, Columbia
University, 2001.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da Língua Portuguesa. Rio
de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1975.
FORCONI, Donatella. Il Sacro e L’Architettura: Materiali Per Il Progetto della Chiesa
Contemporanea. Roma: Edizioni Kapa, 2005.
FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. London: Thames and
Hudson, 1992 – Third Edition.

219

GALIANO, Luis Fernández (org.). Arquitectura Viva – Monografías, nº 95 – Recintos
Religiosos: de Gaudí a Moneo. Madrid: Arquitectura Viva SL, 2002.
GOODMAN, Paul & GOODMAN, Percival. Tradition from Function. In: ELMAN,
Kimberly J. & GIRAL, Angela. Percival Goodman: Architect, Planner, Teacher, Painter.
New York: Miriam and Ira D. Wallach Art Gallery, Columbia University, 2001. p. 62-65.
(artigo reimpresso da revista Commentary - Junho 1947): 542-44.
_____________. Modern Artist as Synagogue Builder: Satisfying the Needs of Today’s
Congregations. In: ELMAN, Kimberly J. & GIRAL, Angela (org). Percival Goodman:
Architect, Planner, Teacher, Painter. New York: Miriam and Ira D. Wallach Art Gallery,
Columbia University, 2001. p. 66-71. (artigo reimpresso da revista Commentary Janeiro 1949): 51-55.
GIURGOLA, Romaldo & MEHTA, Jaimini. Louis I. Kahn. Barcelona: Editorial Gustavo
Gilli, 1976.
GREGOTTI, Vitorio. Território da Arquitetura. São Paulo: Editora Perspectiva, 1994.
GRUBER, Samuel D. American Synagogues: a Century of Architecture and Jewish
Community. New York: Rizzoli, 2003.
________. Jewish Identity and Modern Synagogue Architecture. In SACHS, Angeli &
VAN VOOLEN, Edward(org.). Jewish Identity in Contemporary Architecture. Berlin:
Prestel Publishing, 2004.
HAYOUN, Maurice-Ruben & JARRASSÉ, Dominique. Les Synagogues. Paris: Presses
Universitaires de France, 1999.
HANDLIN, David P. American Architecture. London: Thames and Hudson, 2004.
HIDALGO, Madalena Torres (org.). Eládio Dieste 1943-1996. Sevilla: Junta de
Andaluzia, 1996.

220

HOLLENSTEIN, Roman. Citadel of Faith: Mario Botta´s Cymbalista Synagogue in Tel
Aviv. In: PELLANDINI, Paola(org.). Mario Botta – The Cymbalista Synagogue and
Jewish Heritage Center. Milano: Skira, 2001, p. 25-35.
HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela Memória. Rio de Janeiro: Editora Aeroplano,
2000.
JAMES-CHAKRABORTY, Kathleen. In the Spirit of Our Age: Eric Mendelsohn’s B’nai
Amoona Synagogue. St. Louis: Missouri Historical Society Press, 2000.
KRINSKY, Carol Herselle. Synagogues of Europe. New York: Dover, 1996.
LAMPUGNANI, Vittorio Magnano. Dictionary of 20th century architecture. Londres:
Thames and Hudson, 1996.
LATORRACA, Giancarlo (org.). João Filgueiras Lima – Lelé. Lisboa: Editorial Blau, 1999.
LEVENE, Richard C. & CECÍLIA, Fernando Márquez(org.). El Croquis - Álvaro Siza
1995/1999. Madrid: Ed. El Croquis, 1999.
LEVIN, Michael. Jewish Identity in Architecture in Israel. In SACHS, Angeli & VAN
VOOLEN, Edward(org.). Jewish Identity in Contemporary Archtecture. Berlin: Prestel
Publishing, 2004, p. 32-41.
LEVISKY, Adriana Blay. Sinagogas: A Sacralização do Espaço & Espacialização do
Sagrado. 2000. 220f. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação Departamento de Letras Orientais. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
LORENZ, Mario (Curador). Folheto sobre a exposição “Em Um Novo Espírito: As
Sinagogas de Alfred Jacoby”. Berlin: Deutsches Architektur Museum, 2004.

221

MAIA, Éolo & VASCONCELOS, Jô. Éolo Maia e Jô Vasconcelos – Arquitetos. Rio de
Janeiro: Ed. Salamandra, 1991.
MACHADO, Regina Céli de Albuquerque. Local de Celebração - Arquitetura e
Liturgia. São Paulo: Editoras Paulinas, 2002.
MEEK, Harold A. The Synagogue. London: Phaidon, 1996.
MILLET, Marietta S. Light Revealing Architecture. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.,
1996.
MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano
Editorial/IPHAN, 2000.
MIOTTO, Laura & NICOLINI, Savina. Lina Bo Bardi: Apprisi all’accadimento. Torino:
Texto & Immagine, 1998.
MOSER, Hilário. Concílio Vaticano II: Você Conhece? Síntese dos Documentos
Conciliares. São Paulo: Editora Salesiano, 2006.
MÜLLER, Lars (org.) Holocaust Memorial Berlin: Eisenman Architects. Baden: Lars
Müller Publishers, 2005.
NETTO, J. Teixeira Coelho. A Construção do Sentido na Arquitetura. São Paulo Editora
Perspectiva, 2002.
NIEMEYER, Oscar. Minha Arquitetura. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2000.
NORMAN, Edward. The House of God. London: Thames and Hudson, 1990.
Capela do Menino Jesus. Itapetinga: edição particular, ano desconhecido.

222

OYARZUN, Fernando; GREZ, Hernán; LANATA, Pedro & DITTBORN, Pilar. Iglesias de la
Modernidad en Chile, Precedentes Europeus e Americanos. Santiago: Ediciones
ARQ, 1997.
PASTRO, Claudio. Guia do Espaço Sagrado. São Paulo: Edições Loyola, 1999.
PELLANDINI, Paola(org.). Mario Botta – The Cymbalista Synagogue and Jewish
Heritage Center. Milano: Skira, 2001.
PELKONEN, Eeva Liisa. The Search for (Communicative) Form. In: _________ &
ALBRECHT, Donald (org.) Eero Saarinen: Shaping the Future. London: Yale University
Press, 2006.
PIZZI, Emílio. Mario Botta. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
PORTOGHESI, Paolo. Depois da Arquitetura Moderna. Lisboa: Edições 70, 1985.
RICHARDSON, Phyllis. New Spiritual Architecture. New York: Abeville Press Publishers,
2004.
RILEY, Terence e REED, Peter. Frank Lloyd Wright: Architect. Nova York: The Museum
of Modern Art, 1994.
ROBERTS, Nicholas W. Building Type Basics for Places of Worship. New Jersey: John
Wiley & Sons, Inc., 2004.
SACCHI, Livio. Daniel Libeskind: Museo Ebraico - Berlino. Col. Universale di
Architettura, nº 47. Torino: Testo & Imagine, 1998.
SACHS, Angeli & VOOLEN, Edward Van (org.). Jewish Identity in Contemporary
Archtecture. Berlin: Prestel Publishing, 2004.
SCHOLEM, Gershom. A Mística Judaica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972.

223

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil – 1900/1990. São Paulo: Edusp, 1997.
SERRA, Geraldo. Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Edusp e Editora
Mandarim, 2006.
SETA, Cesare. Architettura della Fede in Italia. Milano: Bruno Mondadori, 2003.
SIAT, Jeannine. Religiões Monoteístas: Uma Brevíssima Introdução. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed., 2000.
SPITZCOVSKY, Jaime (org.). Sinagogas do Brasil. São Paulo: Editora Safra, 2004.
STOCK, Wolfgand Jean. European Church Architecture , 1950-2000. Berlin: Prestel
Publishing, 2003.
STOCK, Wolfgand Jean. Architectural Guide – Christian Sacred Buildings in Europe
Since 1950. Berlin: Prestel Publishing, 2004.
VAN VOOLEN, Edward. From Time to Place. In SACHS, Angeli & __________(org.).
Jewish Identity in Contemporary Archtecture. Berlin: Prestel Publishing, 2004.
YOUNG, James E. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning.
London: Yale University Press, 1993.
ZEVI, Bruno. El Lenguaje Moderno de La Arquitectura. Barcelona: Editorial Poseidon,
1978.
___________. Erich Mendelsohn. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 1984.
___________. Arquitetura e Judaísmo: Erich Mendelsohn. Trad. e notas Anat Falbel São
Paulo: Perspectiva, 2002.

224

PERIÓDICOS e ARTIGOS DE PERIÓDICOS
A Estrela de David. Revista Morashá, nº 35, ano X, dezembro de 2001. p. 34-39.
BARNABÉ, Paulo Marcos Mottos. A luz natural como diretriz de projeto. Arquitextos nº
084.01. São Paulo, Portal Vitruvius, maio de 2007. Disponível em
http://www.vitruvius.com.br. Acesso em 27 julho 2007.
BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. A crítica da forma na Arquitetura. In: Interpretar
Arquitetura, nº6. Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, maio de 2004.
Disponível em http://www.arq.ufmg.br/ia/. Acesso em 05/08/2007.
COHEN, Avraham. Shavuot, além do tempo e espaço. Revista Morashá, São Paulo,
nº 52, p. 20-25, abr. 2006.
CORREA, Charles. Quest for Identity. In: POWELL, Robert. Architecture and Identity.
Singapore: The Aga Kahn Award for Architectue, 1983.
CORINALDI, Vittorio. Yad Vashem: a memória do holocausto. Arquitextos - texto
especial 040. São Paulo, Portal Vitruvius, janeiro de 2001. Disponível em
http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp040.asp. Acesso em 09/05/2007.
FALBEL, Anat. Como cantaríamos o canto do Senhor numa terra estrangeira? Revista
do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, São Paulo, nº37, ano X, maio de 2007. p. 2128.
FEIGUÍN, Dario (org.). Revista Comunidade Amijai. Buenos Aires, ano 12, nº 15.
Setembro 2004.
FIERMAN, Floyd S. I Lift Mine Eyes Unto the Hills: discurso de inauguração do Temple
Mount Sinai. 1962. Disponível em www.templemountsinai.com/who_we_are/our
home.php. Acesso em 24/06/2007.

225

GOLDSTEIN, Leah. A sinagoga do Yad Vashem. Revista Shalom, nº 416, Vol. VIII, abril
de 2006. p. 18-19.
GORENDER, José. Progressistas X Sionistas. Revista Shalom – Documento, nº 1 – Os
Judeus na Bahia, p. 32-33. Encarte especial da Revista Shalom, nº 296, junho 1992.
GRUBER, Samuel D. Sidney Eisenshtat, 90, Leading Synagogue Architect. In: Forward,
The Jewish Daily, April 2001. Disponível em www.forward.com/articles/sidneyeisenshtat-90-leading-synagogue-architect/. Acesso em 24/06/2007.
ISASI, Justo. Rudolf Schwarz: Iglesia del Corpus, Aquisgrán, Alemania (1929, 1930). In:
GALIANO, Luis Fernández (org.). Arquitectura Viva – Monografías, nº 95 – Recintos
Religiosos: de Gaudí a Moneo. Madrid: Arquitectura Viva SL, 2002, p.18 e 19.
KAPP, Silke. Forma na arquitetura: um palimpsesto. In: Interpretar Arquitetura, nº6.
Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, maio de 2004. Disponível em
http://www.arq.ufmg.br/ia/. Acesso em 05/08/2007.
LEAL, Ledy Valporto. Simbologia das Formas – Centro Bait em São Paulo, Michel
Gorski. In: Revista AU, nº144. São Paulo: Editora Pini, Março de 2006.
MAHFUZ, Edson da Cunha. Reflexões sobre a construção da forma pertinente.
Arquitextos nº 045.02. São Paulo, Portal Vitruvius, Fev. 2004. Disponível em
http://www.vitruvius.com.br. Acesso em 22 dez. 2006.
MALARD, Maria Lúcia. Forma, arquitetura. In: Interpretar Arquitetura, nº6. Belo
Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, maio de 2004. Disponível em
http://www.arq.ufmg.br/ia/. Acesso em 05/08/2007.
MASCARÓ, Lucia. Iluminação e arquitetura: sua evolução através do tempo.
Arquitextos 063 – Texto especial 324. São Paulo, Portal Vitruvius, agosto de 2005.
Disponível em http://www.vitruvius.com.br. Acesso em 25 julho 2007.

226

MOREIRA, Fernando Diniz. Igrejas Para Homens: Sigürd Lewerentz em Klippan e
Björkhagen. Arquitextos nº 75.02. São Paulo, Portal Vitruvius, set. 2005. Disponível em
http://www.vitruvius.com.br. Acesso em 22 dez. 2006.
New Munich Synagogue Opens on Nazi Persecution Anniversary. DWWorld.De/Deutsche Welle. Seção de Cultura. 09/Nov2006. Disponível em www.dwworld.de/dw/article/0,2144,2230576,00.html . Acesso em 06/04/2007.
New Synagogue and Jewish Center Opens in Munich. Website: German Embassy in
Washington D.C. 10/Nov/2006.
Disponível em
www.germany.info/relaunch/info/publications/week/2006/061110/politics6.html

Acesso em 06/04/2007.
O Sefer Torá e Simchat Torá. Website da Revista Morashá, seção Leis e Tradições.
Disponível em www.morasha.com.br. Acesso em 28/05/2007.
ROMAIN, Jonathan. History of Reform Judaism. Disponível em
http://www.reformjudaism.org.uk/reform-judaism.html. Acesso em 06/07/2007.
SIMMONS, Shraga. Star of David. Website Aish.com. Disponível em
www.aish.com/literacy/concepts/Star_of _David.asp. Acesso em 03/06/2007.
WISE, Michael Z. America’s Most Prolific Synagogue Architect. In: Forward, The
Jewish Daily, March 2001. Disponível em
http://www.michaelzwise.com/articleDisplay.php?article_id=17. Acesso em
09/05/2007.
__________. Germany’s New Synagogues. Disponível em
http://www.michaelzwise.com/articleDisplay.php?article_id=83. Acesso em
09/05/2007.
Um Novo Começo. Revista Morashá, São Paulo, nº56, p. 22 e23. abril 2007.

227

WONG, Janay Jadine. Synagogue art of the 1950’s: a new context for abstraction. In:
Art Journal, winter 1994. Disponível em
<http://findarticles.com/p/articles/mi_m0425/is_n4_v53/ai_16548154> Acesso em
09/05/2007.
ZURASZKI, Gustavo. Comentário sobre a Parashá “Shelach Lechá”. SIB e-news,
Salvador, Ano 2, nº53, 08/06/07.
WEBSITES
AISH.COM. Desenvolvido por jornalistas, rabinos e comentaristas judeus, trazendo
comentários, artigos e noticiários sobre o cotidiano judaico. Situado em Jerusalém,
Israel. Disponível em www.aish.com. Acesso em 03/06/3007.
AMERICAN JEWISH COMITEE. Desenvolvido pelo American Jewish Comitee, situado
em New York, NY, EUA. Apresenta grande coleção de arquivos da história judaica
no século XX. Disponível em http://www.ajcarchives.org. Acesso em 01/06/2007.
ARCHITECTURAL ARCHIVES OF THE UNIVERSITY OF PENSYLVANNIA. Desenvolvido pela
Universidade da Pensilvânia, PA, EUA. Apresenta fotos e informações sobre os
projetos de Louis Isidore Kahn. Disponível em
http://www.design.upenn.edu/archives/archives/collection_a-z.htm . Acesso em
11/01/2007.
ARCHNET. Desenvolvido no MIT (Massachussets Institute of Technology), com
recursos da Fundação Aga Kahn, o site procura formar uma rede de arquivo e
informação decidada à conservação e difusão da cultura islâmica, com foco em
suas manifestações arquitetônicas. Disponível em
http://archnet.org/front/welcome.jsp. Acesso em 10/10/2007.
ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA ISRAELITA DO RIO DE JANEIRO. Desenvolvido pela
Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro. Apresenta histórico, fotografias e
informações sobre a Associação. Disponível em www.arirj.com.br. Acesso em
11/01/2007.

228

BEIT CHABAD. Desenvolvido por Beit Chabad. Site dedicado ao judaísmo e à
instituição Beit Chabad. Disponível em www.chabad.org.br. Acesso em 24/05/2007.
BOSTON COLLEGE – ARQUIVO DIGITAL DE ARQUITETURA AMERICANA. Desenvolvido
pelo professor Jeffery Howe. Apresenta arquivo de 1500 fotos de prédios construídos
nos EUA. Disponível em www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/fa267. Acesso em
16/01/2007.
CENTRO JUDAICO BAIT. Desenvolvido pelo Centro Judaico Bait, localizado em São
Paulo, SP – Brasil. Apresenta notícias e informes do centro. Disponível em
http://www.bait.org.br. Acesso em 09/05/2007.
COMUNIDADE SHALOM. Desenvolvido pela Comunidade Shalom, localizada em
São Paulo, SP. Apresenta notícias e informes da comunidade. Disponível em
http://www.shalom.org.br/. Acesso em 26/07/2007.
CONGREGATION B’NAI ISRAEL – MILLBURN. Desenvolvido pela comunidade judaica
B’nai Israel, localizada em Millburn, NJ, EUA. Apresenta notícias e informes da
comunidade. Disponível em http://www.cbi-nj.org/ Acesso em 17/11/2006.
CONGREGATION KNESES TIFERETH ISRAEL – PORT CHESTER. Desenvolvido pela
comunidade judaica Kneses Tifereth Israel, localizada em Port Chester, NY, EUA.
Apresenta notícias e informes da comunidade. Disponível em
http://www.ktionline.org. Acesso em 23/05/2007.
CHICAGO LOOP SYNAGOGUE. Desenvolvido pela congregação da Sinagoga Loop
em Chicago, IL, EUA. Apresenta notícias e informes da comunidade. Disponível em
http://www.chicagoloopsynagogue.org. Acesso em 26/07/2007.
ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL DE ARTES VISUAIS. Desenvolvida pelo Instituto Itaú
Cultural. Apresenta verbetes sobre artistas, obras, termos e conceitos do universo
das artes plásticas. Disponível em

229

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm Acesso em
09/05/2007.
FORWARD – The Jewish Daily. Website do periódico Forward, dedicado à temática
judaica e publicado em New York, NY, EUA. Disponível em http://www.forward.com.
Acesso em 09/05/2007.
FUNDAÇÃO LE CORBUSIER. Desenvolvido pela Fundação Le Corbusier de Paris,
França. Apresenta os arquivos da Fundação. Disponível em
www.fondationlecorbusier.asso.fr. Acesso em 14/11/2006.
JUDAISM 101. Desenvolvido por um advogado judeu, Tracey R. Rich. Site que
compila informações gerais sobre a religião, a partir de fontes como a Torah, o
Talmud e crônicas especializadas. Disponível em http://www.jewfaq.org/index.htm.
Acesso em 02/06/2007.
JÜDISCHES MUSEUM - MÜNCHEN. Museu Judaico de Munique – Desenvolvido pela
própria instituição, apresenta programação do museu e imagens do edifício.
Disponível em http://www.juedisches-museum.muenchen.de Acesso em 09/05/2007.
MUNICIPALIDADE DE JERUSALÉM. Site oficial da Municipalidade de Jerusalém –
Desenvolvido pela própria instituição. Apresenta dados históricos, geográficos,
políticos, atualidades, pontos turísticos e edifícios importantes da cidade, além da
agenda de eventos.
Disponível em http://www.jerusalem.muni.il. Acesso em 01/07/2007.
OLGA’S GALLERY. Galeria de arte virtual, reproduz centenas de telas dos principais
pintores da história da arte. Disponível em www.abcgallery.com. Acesso em
13/08/2007.
PORTAL DE ARQUITETURA VITRUVIUS. Desenvolvido e editado por Abílio Guerra e
situado em São Paulo, SP. Portal sobre arquitetura que publica artigos, textos,
resenhas e notícias sobre o tema. Disponível em www.vitruvius.com.br. Acesso em
16/01/2007.

230

PORTAL KUNSTDOSE. Desenvolvido por H. P. Schaefer, situado em Colônia,
Alemanha. Portal de artes em geral. Disponível em www.kunstdose.de. Acesso em
17/01/2007.
REVISTA MORASHÁ. Website do periódico Morashá, dedicado à temática judaica e
publicado em São Paulo, SP. Disponível em http://www.morasha.com.br/. Acesso
em 03/03/2007.
SITE DO ARQUITETO: DANIEL LIBESKIND. Desenvolvido pelo escritório de Daniel
Libeskind. Apresenta as obras realizadas pelo escritório, comentadas pelo arquiteto.
Disponível em www.daniel-libeskind.com. Acesso em 10/12/2006.
SITE DO ARQUITETO: MARIO BOTTA. Desenvolvido pelo escritório de Mario Botta.
Apresenta as obras realizadas pelo escritório, com fotos e breves comentários.
Disponível em www.botta.ch. Acesso em 29/05/2007.
SITE DO ARQUITETO: MINORU YAMASAKI. Desenvolvido pelo escritório de Minoru
Yamasaki Arquitetos Associados. Apresenta o portfolio do arquiteto. Disponível em
www.yamasakiinc.com. Acesso em 01/06/2007.
SITE DO ARQUITETO: MOSHE SAFDIE. Desenvolvido pelo escritório de Moshe Safdie
Associados. Apresenta as obras realizadas pelo escritório, com fotos e breves
comentários. Disponível em www.msafdie.com. Acesso em 04/04/2007.
SITE DO ARQUITETO: NORMAN JAFFE. Desenvolvido pelo escritório de Norman Jaffe.
Apresenta as obras realizadas pelo escritório, com fotos e comentários, além de
biografia do arquiteto. Disponível em www.normanjaffe.com. Acesso em
13/06/2007.
SITE DOS ARQUITETOS: WANDEL HOEFER LORCH. Desenvolvido pelo escritório que
tem como sócios os arquitetos Andrea Wandel, Andreas Hoefer e Wolfgang Lorch.
Apresenta ficha técnica do escritório. Disponível em http://www.wandel-hoeferlorch.de/. Acesso em 04/02/2007.

231

SITE DO ARQUITETO: WILL BRUDER. Desenvolvido pelo escritório de Will Bruder.
Apresenta as obras realizadas pelo escritório. Disponível em www.willbruder.com.
Acesso em 18/12/2006.
THE ISRAEL MUSEUM. Desenvolvido pela instituição. O site apresenta acervo e
programações do Israel Museum, dedicado à coletânea de diversos tipos de
manifestações artísticas e culturais em Israel e no mundo. Situado em Jerusalém.
Disponível em http://www.imj.org.il/. Acesso em 04/06/2007.
THE NEW YORK TIMES. Desenvolvido por The New York Times. Website do periódico
situado em Nova Iorque, EUA. Apresenta o conteúdo diário e arquivos do periódico.
Disponível em www.nytimes.com. Acesso em 15/12/2006.
TEL AVIV UNIVERSITY - Site da Universidade de Tel Aviv,na seção dedicada à
apresentação da Sinagoga Cymbalista. Apresenta a dinâmica de funcionamento
da sinagoga, dentro do Campus da Universidade de Tel Aviv. Disponível em
http://www.tau.ac.il/institutes/cymbalista/eindex.html. Acesso em 29/05/2007.
TEMPIO MAGGIORE – ROMA. Desenvolvido pela comunidade judaica de Roma,
Itália. Apresenta informações e histórico do Tempio Maggiore de Roma. Disponível
em http://www.tempiomaggiore.roma.it. Acesso em 31/07/2007.
TEMPLE BETH SHOLOM - MIAMI. Desenvolvido pela comunidade judaica Beth Sholom,
localizada em Miami, FL, EUA. Apresenta notícias e informes da comunidade.
Disponível em www.tbsmb.org. Acesso em 19/05/2007.
TEMPLE BETH ZION. Desenvolvido pela comunidade judaica Beth Zion, localizada em
Buffalo, NY, EUA. Apresenta notícias, informes e histórico da comunidade. Disponível
em www.tbz.org. Acesso em 04/04/2007.
TEMPLE OHEB SHALOM. Desenvolvido pela comunidade judaico Oheb Shalom,
localizada em Baltimore, Maryland, EUA. Apresenta notícias, informes e histórico da

232

comunidade. Disponível em http://www.templeohebshalom.org. Acesso em
24/05/2007.
TEMPLE MOUNT SINAI. Desenvolvida pela Congregação Mount Sinai, localizada em
El Paso, Texas, EUA. Apresenta notícias, informes e histórico da comunidade.
Disponível em http://www.templemountsinai.com. Acesso em 24/06/2007.
YAD VASHEM – Museu do Holocausto de Jerusalém. Desenvolvido pela própria
instituição, traz informações sobre o museu. Disponível em
http://www.yadvashem.org/. Acesso em 06/05/2007.

233

ANEXOS

ANEXO 1
Planilha de referência das sinagogas pesquisadas.

LOCALIZAÇÃO
NOME DA OBRA

CIDADE

PAÍS

DATA

ARQUITETO

Sinagoga B'nai Amoona
Sinagoga da SIB
Sinagoga B'nai Israel
Park Synagogue

St. Louis, Missouri
Salvador, BA
Millburn, NJ
Cleveland, OH

EUA
Brasil
EUA
EUA

1950
1950
1952
1953

Eric Mendelsohn
?
Percival Goodman
Eric Mendelsohn

Temple Beth El
Hebrew Congregation - Baltimore
Templo Mount Zion
Templo Emanuel
Temple Beth El
Temple Beth El
Congregation Kneses Tifereth Israel
Temple Beth Sholom

Springfield, Massachussets
Baltimore, Maryland
St. Paul, Minnesotta
Grand Rapids, Michigan
Providence, Rhode Island
Gary, Indiana
Port Chester, NY
Miami Beach, FL

EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA

1953
1953
1954
1954
1954
1954
1956
1956

Percival Goodman
Percival Goodman
Eric Mendelsohn
Eric Mendelsohn
Percival Goodman
Percival Goodman
Philip Johnson
Percival Goodman

Beth Sholom Synagogue

Elkins Park, PE

EUA

Sinagoga do Campus Givat Ram - Univ. Hebraica
Sinagoga Etz Chaim - CIP
Sinagoga B'nai Israel

Jerusalém
São Paulo, SP
Bridgeport, Connecticut

Israel
Brasil
EUA

1957 Frank Lloyd Wright
David Reznik e
1957 Heinz Rau
1957 Henrique Mindlin
1958 Percival Goodman

Sinagoga Loop
Centro Ebreo de Guatemala

Chicago, IL
Chicago
Cidade da Guatemala

EUA
Guatemala

Sinagoga da Fasanenstrasse

Berlin

Alemanha

Sinagoga Ruhrallee
Temple Oheb Shalom
Templo Israelita Brasileiro Ohel Yaacov
Sinagoga da Associação Religiosa Israelita do RJ
Temple B'rith Kodesh
Sinagoga de Livorno
Temple Sinai
Sinagoga no Hospital Hadassah
Congregation Sha'arey Zedek
Temple Beth El

Essen
Baltimore, MA
São Paulo, SP
Rio de Janeiro, RJ
Rochester, NY
Livorno
El Paso, TE
Jerusalém
Detroit, Michigan
Rochester, NY

Alemanha
EUA
Brasil
Brasil
EUA
Itália
EUA
Israel
EUA
EUA

Congregation Sons of Israel
North Shore Congregation Israel

Lakewood, NJ
Glencoe, IL

EUA
EUA

Sinagoga de Belfast
Sinagoga Finchley United

Belfast
Londres

Irlanda
Inglaterra

Temple Beth Zion
Sinagoga Ohel Aharon - Technion
Temple Brith Sholom
Sinagoga Gumenick
Sinagoga da Academia Militar em Mitzpeh Ramon
Temple Beth El
Sinagoga Mikveh Israel
Temple Beth El
Sinagoga Hurva

Buffalo, NY
Haifa
Cortland, NY
Miami, FL
Negev
Chapaqqua, NY
Philadelphia, PA
Bloomfield Township, Michi
Jerusalém

EUA
Israel
EUA
EUA
Israel
EUA
EUA
EUA
Israel

Loebl, Scholossman
1958 & Bennett
1958 Felix Candela
Dieter Knoblauch &
1959 Heinz Heise
Dieter Knoblauch &
1959 Heinz Heise
1960 Walter Gropius
1961 Nelson Besandon
1962 Henrique Mindlin
1962 Pietro Belluschi
1962 Angelo di Castro
1962 Sidney Eisenshtat
1962 Joseph Neufeld
1963 Percival Goodman
1963 Percival Goodman
Davis, Brody &
1963 Wisniewski
1964 Minoru Yamasaki
York, Rosemberg,
1964 Mardall
1967 Dowton & Hurst
Harrison &
1967 Abramovich
1969 Aharon Kashtan
1969 Werner Seligmann
1969 Kenneth Triester
1971 Zvi Hecker
1972 Louis I. Kahn
1972 Louis I. Kahn
1974 Minoru Yamasaki
1974 Louis I. Kahn
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Alfred Jacoby
Norman Jaffe
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Will Bruder
Wandel, Hoefer,
Lorch e Hirsch
Louis Goodman
Mario Botta
Alfred Jacoby
Zvi Hecker
Alexander Gorlin
Grinberg, Dwek e
Iglesias + Sartorio
Alfred Jacoby
Edward Jacobs
Lake/Flato
Alfred Jacoby
Alfred Jacoby

Sinagoga no Monte Scopus
Sinagoga de Darmstadt
Jewish Center of the Hamptons (Gates of the Grove)
Sinagoga de Heidelberg
Sinagoga de Aachen
Sinagoga Kol Ami

Jerusalém
Darmstadt
East Hampton, NY
Heidelberg
Aachen
Scottsdale, AR

Israel
Alemanha
EUA
Alemanha
Alemanha
EUA

1983
1988
1989
1994
1995
1995

Sinagoga de Dresden
Temple Israel
Sinagoga Cymbalista
Sinagoga de Offenbach
Centro Cultural Judaico e Sinagoga
North Shore Hebrew Academy Society

Dresden
Greenfield, MA
Tel Aviv
Offenbach
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Alemanha
EUA
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Alemanha
Alemanha
EUA

1996
1996
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1999
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Alemanha
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2000
2001
2002
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Buenos Aires
São Paulo, SP
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ANEXO 2
Glossário

ADONAI: Literalmente, “Senhor”. Usado para se referir a Deus, que é escrito com as
letras hebraicas yud, heh, vav e heh, e cuja pronúncia correta é proibida aos
judeus.
ALIAH: “Subida”; usado para descrever o ato de ir até a Torah a fim de ler
publicamente um trecho dela. Também usado para descrever a emigração para
Israel.
ARON HA-KODESH: Arca Sagrada onde são guardados na sinagoga os rolos da
Torah.
ASHKENAZITA: Derivado do termo Ashkenaz, palavra do Hebraico usada na Idade
Média que significa “alemão”. Atualmente é um termo utilizado para descrever os
judeus originários da Europa Central e Oriental.
BAR MITZVAH: “Filho do Mandamento”; menino judeu que completou treze anos,
atingindo a maioridade religiosa.
BAT MITZVAH: “Filha do Mandamento”; menina judia que atinge sua maioridade
religiosa, aos 12 anos de idade.
BEIT DIN: Corte ou tribunal rabínico, composto por três homens.
BET HA-KNESSET: “Casa da congregação”; sinagoga.
BET HA-MIDRASH: “Casa de estudo”; sinagoga.
BET HAMIKDASH: O Templo sagrado de Jerusalém.
BET HA-TEFILAH: “Casa de oração”; sinagoga.
BEN: Filho; filho de.
BIMAH: Plataforma ou mesa numa sinagoga de onde se lêem os rolos da Torah.
BRIT MILAH: “Pacto da Circuncisão”.
CABALA: Vertente mística do judaísmo.
CHANUKAH: “Dedicação”; festa de oito dias nos quais é comemorada a vitória da
resistência judaica às tropas greco-sírias.
CHAZAN: Aquele que canta a música litúrgica ou dirige a prece na sinagoga.
CHUPAH: Armação ornamental usada na cerimônia de casamento.
*Os termos são apresentados no seu formato transliterado do hebraico para o português.
Nesse caso, o CH se pronuncia como um H gutural.

COHEN: Sacerdote judeu; descendente de Aarão.
ÊXODO: Saída dos judeus do Egito.
HAFTARAH: “Passagem final”; passagem dos Profetas lida na sinagoga após a leitura
da Torah.
HALACHAH: Compêndio das leis judaicas.
IESHIVÁ: Escola para estudos avançados da Torah e do Talmud.
IÍDICHE: Língua germânica falada pelos judeus originários da Europa central e
oriental.
IOM KIPUR: “Dia do Perdão”; o décimo dia do Ano Novo, o dia mais sagrado do
calendário judaico, marcado pelo jejum.
KASHER: Apropriado para o uso; no caso de alimento, permitido para consumo
dentro das leis judaicas de Kashrut.
KIPAH: Solidéu; gorro usado pelos homens para cobrir a cabeça, de acordo com os
preceitos judaicos.
LADINO: Dialeto sefaradita que mescla o castelhano e o hebraico.
MAGUEN DAVID: Estrela de David.
MATZAH: Pão ázimo, feito apenas com farinha e água; utilizado na festa de Pesach.
MENORAH: Candelabro de sete braços, obrigatoriamente presente na sinagoga
como homenagem aos candelabros do Tabernáculo e do Templo de Jerusalém.
MECHITZAH: Divisão entre homens e mulheres dentro da sinagoga.
MEZUZAH: Pequeno rolo de pergaminho com texto sagrado e que é colocado
dentro de uma caixinha e pregado nos umbrais de portas de lares e
estabelecimentos judaicos.
MICVÊ: Piscina ou banheira para banho ritual de purificação.
MINIAN: Quorum religioso para serviços na sinagoga, que requer ao menos dez
homens, a partir de 13 anos de idade.
MISHNÁ: Codificação da Lei Oral Judaica, que forma a base do Talmud.
MITZVAH: “Mandamento”; dever religioso prescrito pela lei judaica. Num sentido
mais amplo, qualquer boa ação.
NER TAMID: “Luz Eterna”; Deve arder permanentemente acima da Arca Sagrada
numa sinagoga, com a intenção de lembrar aos presentes a respeito da
onipresença de Deus.

PESSACH: “Passar por cima”; festa que comemora o Êxodo.
POGROM: Destruição de propriedades e matança de judeus na Europa oriental,
sobretudo no período cazarista.
RABINO: Pessoa que estudou e aprofundou-se nas leis judaicas e formou-se
recebendo sua “smichá”, o diploma.
SEFARADITA: Descendente dos judeus originários da Península Ibérica, que se
espalharam pelo mundo após a expulsão da Espanha em 1492.
SHABAT: Sétimo dia da semana, que começa no anoitecer da sexta-feira; é o dia
sagrado de repouso.
SHALOM: Paz. Termo usado como saudação.
SHOFAR: Chifre de animal “kasher” transformado em instrumento de sopro; é usado
em alguns momentos importantes do ano judaico, como ao final de Yom Kipur.
SINAI: Local escolhido por Deus para a outorga da Torah.
TALIT: Xale de orações; manto retangular usado pelos homens, geralmente branco
com listras azuis ou pretas com franjas nas duas extremidades.
TALMUD: “Estudo”; compilado na Babilônia e em Jerusalém, contém comentários e
interpretações rabínicas sobra a Lei Oral, baseando na “Mishnah”. É considerada
uma das maiores obras judaicas e foi quase toda escrita em aramaico.
TORAH: Os cinco livros de Moisés. Num sentido mais amplo, o conjunto da literatura
sagrada e dos ensinamentos judaicos.

