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INTRODUÇÃO

Arquitetura, a arte inevitável

A arquitetura é a arte inevitável. A todo mo-
mento, acordados ou dormindo, estamos em 
edifícios, perto de edifícios, em espaços de-
finidos por edifícios, ou em paisagens forma-
das pelo artifício humano. É possível optar 
por não olhar para pinturas, esculturas, de-
senhos, ou qualquer outra arte visual, mas a 
arquitetura nos toca constantemente, afeta 
nosso comportamento e condiciona nosso 
humor psicológico. Pessoas cegas ou surdas 
podem não ver pinturas ou ouvir música, 
mas, como todos os outros seres humanos, 
precisam lidar com a arquitetura. Mais do 
que um mero abrigo ou uma proteção contra 
intempéries, a arquitetura é também o regis-
tro físico das atividades e aspirações huma-
nas. É a herança cultural que nos foi legada. 

O arquiteto Louis Kahn escreveu que a 
“arquitetura é o que a natureza não pode fa-
zer”.1 Os humanos estão entre os diversos 
animais que constroem, e, de fato, algumas 
estruturas construídas por pássaros, abelhas 
e cupins, para citar apenas alguns exemplos, 
se assemelham à engenharia humana em sua 
economia de estrutura. O Synallaxis erythro-
thorax da América do Sul (um pássaro da 
família do joão-de-barro) constrói dois cô-
modos conectados por um tubo arqueado, 
criando um ninho duplo na forma de um 
haltere [1]. Algumas espécies de cupins cegos 
constroem arcos de lama, começando em 
dois pontos distintos e subindo cada uma das 
partes independentemente até que elas se 
encontrem no ar. Moluscos, como os náuti-
los, constroem suas casas em torno de si 
mesmos, criando uma concha dura de car-
bonato de cálcio.

A concha do náutilo pode servir como 
uma metáfora útil do ambiente construído 
pelo homem. À medida que o náutilo cresce, 

ele acrescenta uma nova câmara um pouco 
maior à sua concha curva; a câmara vazia 
começa, então, a ser preenchida com gás ni-
trogênio, o que adiciona capacidade de flu-
tuação à estrutura ampliada; as partes mais 
velhas da concha tornam-se, assim, uma 
espécie de registro da história do animal [2]. 
A arquitetura é a concha do náutilo para a 
espécie humana: é o ambiente que construí-
mos para nós mesmos e que, à medida que 
crescemos em experiência e conhecimento, 
transformamos e adaptamos para nossa con-
dição ampliada. Se quisermos preservar nos-
sa identidade, temos de cuidar para não eli-
minar a “concha” do nosso passado, pois é o 
registro físico de nossas aspirações e reali-
zações.

2. Corte de uma concha de náutilo, espécie de molusco 
cefalópode. A concha é construída por meio de um 
processo biológico inconsciente. 
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Antes, costumava-se pensar na arquite-
tura como consistindo apenas em aqueles 
edifícios considerados “importantes”, as 
grandes construções religiosas ou públicas 
que exigiam energia, material e recursos fi-
nanceiros substanciais. Talvez isso se deva 
ao fato de que, nos séculos passados, as his-
tórias da arquitetura eram escritas predomi-
nantemente por arquitetos, mecenas princi-
pescos ou historiadores da corte, que 
queriam exacerbar a distinção entre o que 
haviam realizado e a massa vulgar de cons-
truções vernáculas do entorno. Em seu com-
pacto Panorama da Arquitetura Ocidental, 
publicado originalmente em 1943, Nikolaus 
Pevsner começou fazendo a distinção de que 
“um abrigo para bicicletas é uma construção; 
a catedral de Lincoln é uma obra de arqui-
tetura”[3, 4].2 A sabedoria popular costuma 
fazer a mesma distinção, como ilustra a his-
tória, agora folclórica, do fabricante de peças 
metálicas que construía estruturas para es-

2  Introdução

3. Abrigo para bicicletas do Lane Transit District, órgão de trânsito de Eugene, OR, 1984. O abrigo é parte de um 
conjunto de edifícios, incluindo um terminal de ônibus, projetado para estimular o uso do transporte público. 

tábulos e oferecia para o comprador uma 
ampla variedade de portas ornamentais com 
aparência histórica para encaixar na entrada 
– estilos colonial, mediterrâneo, clássico, 
entre tantos outros. Depois que uma tempes-
tade assolou muitos estábulos da região, o 
representante da fábrica telefonou para os 
clientes para saber como suas estruturas ti-
nham se saído. Um cliente, cuja porta estilo 
colonial fora levada pelo vento enquanto o 
estábulo em si permaneceu intacto, respon-
deu: “O edifício está bem, mas a arquitetura 
se foi”.3

Se decidíssemos estudar apenas a “ar-
quitetura” da catedral de Lincoln ou de Notre 
Dame de Amiens, na França, ou de qualquer 
catedral que fosse, sem levar em conta as 
“edificações” – ou seja, todas as casas modes-
tas que compunham a cidade em torno delas 
– chegaríamos a um conceito equivocado da 
posição ocupada pela Igreja no contexto so-
cial e cultural da Idade Média. Temos de 
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Introdução  3  

4. Catedral de Lincoln, Lincoln, Inglaterra, 1192-1280. 
Foi construída como uma demonstração pública tanto 
do poder da igreja como de orgulho cívico. 

examinar tanto a catedral quanto as casas 
comuns em volta dela, pois todos os edifícios 
em conjunto constituem a arquitetura me-
dieval. Da mesma forma, se quisermos en-
tender a totalidade da arquitetura da cidade 
contemporânea, devemos considerar todos 
os elementos que a compõem. Por exemplo, 
para entender a cidade de Eugene, Oregon, 
teríamos de examinar os bicicletários e os 
abrigos de ônibus, que são parte integrante 
do sistema de transporte público [3]; ali, ci-
clistas podem deixar suas bicicletas guarda-
das e seguir para o transporte público moto-
rizado. Os bicicletários são parte de uma 
proposta municipal ecológica, um esforço 
para melhorar o ambiente físico ao estimular 
modos de transporte alternativos aos carros 
particulares. 

A distinção enfática de Pevsner entre 
arquitetura e construção é compreensível, 
considerando os limites de seu livro compac-
to, pois o material necessário para falar do 
assunto fica mais administrável. Sua visão 
teve como origem a ampla influência do crí-
tico do século xix John Ruskin, que fez a 
mesma distinção na segunda frase de seu 
livro The Seven Lamps of Architecture (Lon-
dres, 1849). Ele começou observando: “É 
essencial, no início de qualquer investigação, 
distinguir cuidadosamente Arquitetura e 
Construção”. Ruskin queria concentrar sua 
atenção em edifícios religiosos e públicos, 
mas reconhecia que a arquitetura era um 
artefato cultural ricamente informativo. Em 
outro de seus muitos escritos, o prefácio para 
St. Mark’s Rest (Londres, 1877), ele alerta que 
“grandes nações escrevem suas autobiogra-
fias em três manuscritos – o livro de seus 
feitos, o livro de suas palavras e o livro de 
sua arte. Nenhum desses livros pode ser com-
preendido sem que os outros dois sejam li-
dos; contudo, dos três, o único digno de con-
fiança é o último”.4 Como Ruskin reconheceu 
corretamente, para entender a arquitetura 
do passado, de qualquer época ou cultura 
diferente da nossa, devemos absorver a his-
tória e a literatura do período, o registro de 
seus atos e pensamentos, a fim de sermos 
capazes de entender integralmente a mensa-
gem que a arquitetura transmite. A arquite-
tura, portanto, é como a história e a litera-
tura escritas – um registro do povo que a 
criou – e pode ser “lida” praticamente da 
mesma maneira. A arquitetura é uma forma 

não verbal de comunicação, um registro 
mudo da cultura que a produziu.

Essas ideias – da arquitetura como a to-
talidade do ambiente construído e do am-
biente construído como uma forma de diá-
logo com o passado e o futuro – constituem 
a essência deste livro. Aqui, a arquitetura é 
compreendida como sendo todo espaço cria-
do pelos humanos, incluindo edifícios, áreas 
urbanas e paisagens projetadas. E, embora 
não seja possível, em um livro deste tama-
nho, examinar em detalhes todos os tipos de 
construção de todas as épocas, o leitor pre-
cisa ter em mente que o que constitui a ar-
quitetura é o amplo rol de construções de 
qualquer período, e não apenas alguns edi-
fícios especiais. 

Diferentemente de outros seres que cons-
troem, os humanos pensam enquanto fazem 
isso, de modo que a construção humana é 
um ato consciente, um ato reflexivo, um ato 
que incorpora inúmeras decisões e escolhas. 
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Isso é o que distingue a construção humana 
de ninhos de pássaros e colmeias de abelhas, 
pois eles constroem como resultado de sua 
programação genética. Os humanos cons-
troem para satisfazer suas necessidades. Po-
rém, ao fazer isso, dão expressão a sentimen-
tos e valores; expressam em madeira, pedra, 
metal, argamassa ou plástico o que acredi-
tam ser vital e importante, seja um abrigo 
para bicicletas, seja uma catedral. Às vezes 
é uma mensagem bem compreendida e deli-
beradamente incorporada tanto pelo cliente 
quanto pelo arquiteto. Mas também pode ser 
uma declaração inconsciente, ou subcons-
ciente, decifrável por um observador de outra 
época. Assim, o capitólio dos Estados Uni-
dos, em Washington, DC, nos diz tanto sobre 
o simbolismo do governo republicano no 
século xix quanto o Empire State Building 
na cidade de Nova York sobre o capitalismo 
e os valores fundiários urbanos no século xx. 
Tão importante, porém, como artefato cul-
tural e obra arquitetônica, é a Big Donut 

Shop, em Los Angeles, construída em 1954 
por Henry J. Goodwin [5], pois reflete a re-
lação dos americanos com o automóvel e sua 
necessidade de gratificação alimentar instan-
tânea. 

A arquitetura é a arte inevitável. Lidamos 
com ela todo o tempo em que estamos des-
pertos quando não estamos num ambiente 
selvagem; é a forma de arte na qual vivemos. 
Talvez seja essa familiaridade o que nos leva 
a pensar na arquitetura apenas como um 
agente utilitário, como simplesmente a maior 
de nossas invenções técnicas, não exigindo 
de nós mais atenção do que qualquer outro 
aparelho que usamos durante o dia. No en-
tanto, diferentemente das outras artes, a ar-
quitetura tem o poder de afetar e condicionar 
o comportamento humano; a cor das paredes 
de um quarto, por exemplo, pode ajudar a 
determinar nosso humor. A arquitetura age 
sobre nós, criando sensações de deslumbre, 
como é possível sentir quando caminhamos 
entre as gigantescas colunas de pedra do sa-

4  Introdução

5. Henry J. Goodwin, Big Donut Shop (Grande Loja de Donuts), Los Angeles, CA, 1954. Edifício criado em resposta à 
cultura do automóvel e ao desejo de satisfação alimentar instantânea.
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lão hipostilo do templo egípcio de Karnak, 
ou quando somos atraídos, como se por uma 
força gravitacional, para o centro do vasto 
espaço coberto pela cúpula do Panteon em 
Roma, ou ainda ao experimentar o fluxo dos 
espaços e a relação com a terra na Casa da 
Cascata (Fallingwater) de Frank Lloyd 
Wright.

Parte da nossa experiência arquitetônica 
se baseia no prazer que sentimos nessas res-
postas fisiológicas – que o arquiteto habilido-
so sabe manipular para o máximo efeito –, 
mas a experiência mais completa da arquite-
tura acontece quando ampliamos nosso co-
nhecimento sobre um edifício, sua estrutura, 
sua história e seu significado, ao mesmo tem-
po que reduzimos nossa ignorância e nossos 
preconceitos. 

É preciso ter sempre em mente que, além 
de fornecer abrigo, a arquitetura é uma re-
presentação simbólica. Como sir Herbert 
Read escreveu, a arte é “um modo de discur-
so simbólico; e na qual não existe símbolo, 
e, portanto, não existe discurso, não há arte”.5 

Esse conteúdo simbólico é mais facilmente 
percebido em edifícios religiosos e públicos, 
em que a principal intenção é proclamar de 
maneira ampla e enfática os valores e crenças 

de uma comunidade. Se um edifício nos pa-
rece estranho, é provável que seja porque o 
símbolo que está sendo representado não 
pertence ao nosso vocabulário usual. Para os 
norte-americanos, que não receberam a he-
rança cultural gótica, a construção em estilo 
gótico medieval das Câmaras do Parlamento 
de Londres em meados do século xix pode 
parecer anacrônica. No entanto, torna-se 
mais compreensível quando lembramos que 
edifícios góticos originais estariam incorpo-
rados ao novo complexo do Parlamento, e 
que, para os ingleses do século xix, a arqui-
tetura gótica era percebida como sendo ine-
rentemente inglesa, tendo, assim, uma cone-
xão profunda com o governo parlamentar. 
Poder-se-ia argumentar que, para os ingleses, 
o gótico era o único estilo apropriado. 

A arquitetura é a ciência e também a arte 
de construir. Para entender com mais clare-
za sua arte e seu discurso simbólico, é pre-
ciso primeiro compreender a ciência da cons-
trução arquitetônica. Assim, nos capítulos 
da Parte Um, exploraremos questões prag-
máticas relativas a função, estrutura e pro-
jeto. Então, na Parte Dois, será abordado o 
simbolismo da arquitetura como meio de 
discurso não verbal. 

Introdução  5  

NOTAS

1.  Kahn, Louis I. “Remarks”. Perspecta: the 
Yale Architectural Journal, 9-10, p. 305. 1965.

2.  Pevsner, Nikolaus. An Outline of European 
Architecture. Londres, 1943. (Edição em português: 
Panorama da Arquitetura Ocidental. São Paulo, 
Martins Fontes, 1982). Esta continua a ser uma 
obra fundamental, sempre reeditada.

3.  Walter McQuade conta uma história seme-
lhante em “Where’s the Architecture?”. Connois-
seur, 215, p. 82. nov. 1985.

4.  Seven Lamps of Architecture, de Ruskin, 
continua a ser impresso em inglês, mas não há 
edições em português. A melhor fonte, das muitas 
da obra de Ruskin, é a edição em volumes editada 
por Cook, E.T. e Weddertmm, A. The Works of John 
Ruskin. Londres, 1903-1912; sobre St. Mori’s Rest, 
ver v. 24.

5.  Read, sir Herbert. “The Disintegration of 
Form in Modern Art”, em The Origins of Form in 
Art. Nova York, 1965, p. 182. (Edição em portu-
guês: As origens da forma na arte. Rio de Janeiro, 
Zahar, 1981).
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6. Stonehenge III, planície de Salisbúria, Wiltshire, Inglaterra, c. 2000-1500 a.C. Detalhe de um trílito central. 
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Os elementos da arquitetura
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1.2. Adler e Sullivan, edifício Guaranty, Buffalo, NY, 1895. Louis H. Sullivan criou na fachada externa uma expressão 
clara das três principais zonas funcionais do moderno arranha-céu de escritórios. 
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CAPÍTULO 1

“Funcionalidade”:  
como um edifício funciona?

Haec autem ita fieri debent, ut habeatur ratio firmitatis, 

utilitatis, venustatis. (Agora esses devem ser realizados 

de modo a dar atenção à firmeza, à utilidade e à 

beleza.) 

Marcos Vitrúvio, De architectura, c. 25 a.C., 1.iii.ii

Em arquitetura, assim como em todas as outras artes 
operativas, o fim deve guiar a operação. O fim é 
construir bem. A boa construção tem três condições: 
Funcionalidade, Firmeza e Deleite.

Sir Henry Wotten, The Elements of Architecture, 1624 

Talvez a definição mais básica de arquitetu-
ra tenha sido escrita pelo arquiteto romano 
Marcos Vitrúvio, por volta de 25 a.C. Como 
aprendemos em seu tratado, a arquitetura 
já era assunto de textos críticos muito antes 
do seu próprio tempo. Muitos arquitetos 
gregos compilaram livros sobre sua profissão 
durante os séculos que precederam o nasci-
mento de Cristo, e seus trabalhos contribuí-
ram para o texto escrito por Vitrúvio. Ele 
listou os 63 livros gregos e romanos sobre 
arquitetura que consultou, alguns datando 
do século IV a.C.1

Os elementos básicos da arquitetura 
descritos por Vitrúvio permaneceram essen-
cialmente inalterados desde a Antiguidade. 
A arquitetura, escreveu, deve fornecer utili-
dade, firmeza e beleza, ou, como sir Henry 
Wotten parafraseou no século xvii, funcio-
nalidade, firmeza e deleite. Por utilidade, 
Vitrúvio queria dizer o arranjo dos cômodos 
e dos espaços, de modo que não houvesse 
dificuldade para usá-los e que o edifício fos-
se perfeitamente ajustado ao lugar onde se-
ria construído. Firmeza significava que as 
fundações seriam sólidas e que os materiais 
de construção seriam selecionados com pro-
priedade. Beleza significava que “a aparência 
da obra é agradável e de bom gosto, e [que] 

suas partes têm a devida proporção, de acor-
do com os princípios corretos da simetria”.2 
Independentemente de como essa noção de 
beleza, ou venustas, tenha sido interpretada 
nos séculos seguintes, a tríade vitruviana 
ainda permanece a síntese primordial dos 
elementos da boa arquitetura. As perguntas 
essenciais da arquitetura são estas: primeiro, 
o edifício funciona, auxiliando e reforçando 
o uso para o qual foi criado, e é adequado 
ao lugar onde foi construído? Segundo, é 
construído de modo a se manter de pé – seus 
materiais vão resistir às intempéries e ao 
passar do tempo? E terceiro, porém não me-
nos importante, o edifício agrada aos senti-
dos visuais, oferece uma medida completa 
de satisfação e prazer – oferece deleite?

A definição vitruviana tripartite de ar-
quitetura será a base da discussão dos pró-
ximos sete capítulos, a começar pelo elemen-
to que pareceria, à primeira vista, ser o mais 
evidente, mas que, em meados do século xx, 
mostrou-se extremamente problemático. 
Esse elemento, o primeiro citado por Vitrú-
vio, é a função. A função, ou a utilidade prag-
mática de um objeto – se ele é adequado para 
um determinado uso –, foi um critério ana-
lisado por filósofos gregos como Platão, Aris-
tóteles e Xenofonte.3 Parte da dificuldade que 
enfrentamos atualmente se deve ao fato de 
que só existe uma palavra em língua inglesa 
para função, assim como na maioria das 
línguas europeias há apenas uma palavra 
para neve, enquanto os inuítes (esquimós) 
têm diversos termos para descrever suas 
muitas propriedades sob diferentes condi-
ções climáticas. Da mesma forma, precisa-
mos de variações para descrever diferentes 
tipos de função. Nossa alternativa é usar 
locuções, como “função circulatória” e “fun-
ção acústica”. 
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10  Os elementos da arquitetura

Para agravar o problema, por volta de 
1920 – com o surgimento do que veio a ser 
chamado de arquitetura moderna interna-
cional ou “estilo internacional”, como foi 
batizado em 1932 por Henry-Russell Hitch-
cock e Philip Johnson –, a definição de fun-
ção foi limitada a um sentido puramente 
mecânico. O modelo para esse tipo de cons-
trução foi dado pela fábrica de turbinas da 
AEG (Berlim, 1908-1909), de Peter Behrens, 
e pela fábrica Fagus (Alfeld, Alemanha 
1911), de Walter Gropius [20.7, 20.8]. Em 
ambos os casos, a forma dos edifícios foi 
quase totalmente determinada pelos proces-
sos industriais internos. Em 1926, Gropius 
projetou o novo edifício da escola Bauhaus, 
em Dessau, Alemanha, o espaço para as ofi-
cinas, que exemplificava o mesmo determi-
nismo industrial. Quase na mesma época, 
Gropius escreveu sobre a nova arquitetura: 

Um objeto é determinado por sua natureza, e, se 
quisermos lhe dar uma forma que funcione de 
maneira adequada, sua essência deve ser investi-
gada e plenamente compreendida. O objeto deve 
corresponder a seu propósito, ou seja, desempe-
nhar sua função num sentido prático, devendo, 
portanto, ser funcional, confiável e barato.4

O arquiteto franco-suíço Charles-Edouard 
Jeanneret (que escrevia sob o pseudônimo 
de “Le Corbusier”) descreveu a inadequação 
funcional da casa contemporânea, dizendo 
que, para os novos tempos, e para a nova 
arquitetura exigida por eles, “a casa [deveria 
ser] uma máquina de morar”.5 O arquiteto 
Bruno Taut sintetizou a intenção da arqui-
tetura moderna internacional em 1929: “A 
finalidade da arquitetura é a criação da per-
feita, e, portanto, da mais bela, eficiência”.6 
Em suma, a beleza resultaria automatica-
mente da mais estrita, e enxuta, utilidade.

O problema que se tornou cada vez mais 
manifesto com o passar do século xx, con-
tudo, foi que poucos edifícios (além de fá-
bricas e outras estruturas industriais) têm 
um tipo de processo interno que pode deter-
minar a forma de maneira tão direta e utili-
tária. A maior parte das atividades humanas 
não pode ser quantificada ou reduzida assim 
a uma espécie de fórmula mecânica. O ar-
quiteto americano Louis I. Kahn acreditava 
que “quando você cria um edifício, cria uma 
vida. Ele vem à vida, e você realmente cria 
uma vida. Ele conversa com você. Quando 

você tem tão somente a compreensão da fun-
ção de um edifício, ele não se torna um am-
biente de vida”.7

Outro problema que tivemos que enfren-
tar nos últimos dois séculos é que poucos 
edifícios continuaram a acomodar a função 
para a qual foram originalmente projetados. 
Isso exigiu ampliações, modificações ou a 
construção de prédios novos, e a edificação 
original foi convertida para um novo uso.  
A tentação é dizer que o antigo edifício nun-
ca fora funcional, porque não é capaz de 
acomodar o novo uso que queremos lhe dar. 
Mas, na realidade, ele pode ter acomodado 
muito bem seu uso original. 

Uma alternativa é projetar um edifício 
de tal maneira que qualquer atividade po-
tencial possa ser acomodada. Essa aborda-
gem foi usada em meados do século xx por 
Ludwig Mies van der Rohe, que concebeu o 
que chamou de Vielzweckraum, o “espaço 
multiuso”, ou “espaço universal”. Na verda-
de, Mies teria dito que ele e seus sócios não 
ajustavam a forma à função:

Nós invertemos isso, e criamos uma forma práti-
ca que satisfaz, e, então, encaixamos as funções 
nela. Hoje, essa é a única maneira prática de 
construir, pois as funções da maioria dos edifícios 
estão continuamente mudando; porém, do ponto 
de vista econômico, o edifício não pode mudar.8

Isso é demonstrado na imensa sala do Crown 
Hall, a escola de Arquitetura do Illinois Ins-
titute of Technology, Chicago, 1952-1956 
[1.1]. Embora uma sala tão vasta possa de 
fato abrigar qualquer uma de muitas ativi-
dades futuras, do ponto de vista acústico isso 
não funciona, pois o menor ruído gerado em 
qualquer parte da sala propaga-se e rever-
bera pelo espaço todo. Mies van der Rohe 
simplesmente colocou em forma construída 
o que muitos arquitetos modernistas inter-
nacionais acreditavam desde a década de 
1920: que haveria uma universalidade das 
necessidades e funções humanas. Le Corbu-
sier chegou a declarar que era possível pro-
jetar “um único edifício para todas as nações 
e climas”.9 Infelizmente, essa noção, tão 
atraente em razão de sua aparente simplici-
dade científica, ignora as verdades de que a 
função é social e culturalmente influenciada, 
e que a forma de um edifício também deve 
responder à sua localização física e ao clima 
local.
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“Funcionalidade”: como um edifício funciona?  11  

1.1. Ludwig Mies van der Rohe, Crown Hall, Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, 1952-1956.  
O interior consiste em uma ampla sala projetada para receber uma variedade de funções utilitárias diferentes.

Função, portanto, tem muitos compo-
nentes, o mais básico dos quais é a utilidade 
pragmática, ou a acomodação a uma ativi-
dade ou uso específico num determinado 
recinto ou espaço. Um cômodo pode ser 
usado para conter uma única cama para 
dormir, pode ser um escritório com uma 
mesa de trabalho, ou pode ser uma grande 
sala plenária ou algum outro espaço público. 

A maior parte dos edifícios, evidente-
mente, é composta de diversos cômodos com 
funções inter-relacionadas. As pessoas pre-
cisam, portanto, se mover de um cômodo 
para o outro, de modo que quase tão impor-
tante quanto a função utilitária é a função 
circulatória, a maneira como os espaços são 
capazes de acomodar, direcionar e facilitar 
o movimento de uma área para outra. Quan-
do Charles Garnier projetou a Ópera de Pa-
ris (1861-1875), ele analisou qual seria a 
“função” da ópera. Parisienses certamente 
iam assistir à última ópera, mas como Gar-
nier percebeu corretamente, havia talvez 
uma razão social ainda maior para ir até lá 

– as pessoas iam para verem e serem vistas. 
Portanto, as áreas de circulação eram tão 
importantes quanto o palco, os bastidores e 
a plateia, e, como a planta revela com niti-
dez, a grande escadaria, o foyer e os saguões 
compõem uma porção significativa da área 
total [19.14, 19.15].

Assim como Garnier, quando Louis Sul-
livan se pôs a projetar alguns dos primeiros 
arranha-céus comerciais em estrutura de 
metal, perto do final do século xix, primeiro 
examinou com cuidado o que esse novo tipo 
de edifício compreendia.10 Observou que ha-
via quatro zonas distintas. Na parte mais 
baixa do edifício ficava o pavimento de sub-
solo, contendo maquinaria, depósito e ou-
tros usos estritamente utilitários. Em segui-
da, havia três zonas funcionais visíveis 
diferentes: o térreo (contendo os acessos, o 
saguão dos elevadores, as lojas e todo o pe-
rímetro voltado para a rua), a seção central 
(andares sobre andares de escritórios orga-
nizados em torno do elevador) e o último 
piso (com a maquinaria do elevador, caixas 
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12  Os elementos da arquitetura

1.3. Mies van der Rohe, casa 
das caldeiras, Illinois Institute 
of Technology, Chicago, IL, 
1940. Com uma chaminé que 
lembra uma torre e um alto 
clerestório, o edifício tem os 
atributos físicos das primeiras 
igrejas.

d’água, mais depósitos e outros usos diver-
sos). Como esses novos prédios de escritó-
rios eram decididamente verticais, Sullivan 
argumentava que era a responsabilidade do 
arquiteto enfatizar essa verticalidade e ex-
pressar com clareza as três zonas funcionais, 
como fez no edifício Guaranty (Buffalo, 
Nova York, 1895) [1.2].

Outro arquiteto que explorou o potencial 
da forma expressiva, celebrando atividades 
funcionais diferentes por meio da forma, foi 
o finlandês Alvar Aalto. Entre seus melhores 
exemplos está um dos dois prédios que pro-
jetou nos Estados Unidos, a biblioteca da 
abadia beneditina de Mount Angel (Oregon, 
1967-1971) [21.36]. Sua principal função 
pragmática é guardar livros, organizados em 
estantes que se abrem em leque para o nor-

te da área central, de circulação e leitura. 
Porém, as outras atividades de apoio exigem 
espaços diferentes; na fachada sul, há um 
conjunto de escritórios retilíneos para os 
funcionários e um auditório em forma de 
cunha. Cada um dos espaços foi colocado 
onde precisa estar e foi configurado da me-
lhor maneira para acomodar seu uso, além 
de ser conectado com os outros espaços para 
formar um todo harmonioso. 

Um edifício possui também uma função 
simbólica e expressa visualmente seu uso. 
Em geral, esperamos alguma correspondên-
cia entre o que o edifício parece sugerir sobre 
seu uso e o qual é seu uso de fato. Entre os 
egípcios, gregos e romanos, e para o arqui-
teto renascentista e barroco de 1400 a 1750, 
havia orientações gerais sobre a forma e a 
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“Funcionalidade”: como um edifício funciona?  13  

1.4. Mies van der Rohe, capela, Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, 1949-1952. Embora seja uma capela,  
não possui nenhuma das pistas convencionais para indicar sua função.

aparência dos edifícios para certos usos, mas 
hoje em dia há uma amplitude muito maior. 
Desde aproximadamente 1920, portanto, os 
arquitetos passaram a fazer duas coisas ao 
mesmo tempo: inventar formas originais 
com as novas tecnologias de construção e 
conceber novas representações simbólicas 
apropriadas às funções que essas formas irão 
receber. Em geral, a exploração de novas 
tecnologias ganhou precedência sobre a re-
presentação simbólica, e muitos edifícios do 
século xx não nos dizem quase nada sobre 
o que acontece dentro deles. Como exemplo, 
comparemos dois edifícios projetados por 
Mies van der Rohe para o campus do Illinois 
Institute of Technology (IIT) entre os anos 
1949-1952 [1.3, 1.4]. Um é a casa das caldei-
ras, talvez o edifício mais utilitário do con-
junto; o outro, a capela. No entanto, não há 
nada na forma nem nos materiais da capela 
que nos diga como sua função difere daque-

la da casa das caldeiras. Pode ser que Mies 
van der Rohe estivesse vendo a capela como 
um espaço multiuso e não quisesse criar 
uma imagem determinada, de modo que um 
novo uso pudesse ser acomodado mais tar-
de. Podemos contrastar a capela do IIT com 
o interior da igreja luterana Zion (Portland, 
Oregon, 1950), de Pietro Belluschi [1.5], que, 
para a maioria dos observadores, incorpora 
o caráter funcional de um edifício religioso, 
ainda que não possua abóbadas, croquetes 
ou florões góticos.

Nos Estados Unidos, o capitólio nacio-
nal em Washington, DC, estabeleceu uma 
imagem do governo e, desde 1830, essa ima-
gem foi retomada muitas vezes. Um exemplo 
notável é o capitólio do estado de Minneso-
ta (Saint Paul, 1895-1905), de Cass Gilbert 
[1.6]. Como o capitólio nacional, ele tem 
duas câmaras, uma de cada lado de uma 
área central de circulação coberta por uma 
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alta cúpula. Nesse caso, a cúpula foi feita 
especificadamente segundo o modelo da ba-
sílica de São Pedro, em Roma, mas a ima-
gem transmitida é a de um edifício no qual 
o legislativo exerce seu trabalho. A radiante 
cúpula de mármore branco proclama essa 
função em meio à paisagem de Saint Paul, 
quando se eleva acima das construções do 
entorno. Em outro exemplo, quando Eero 
Saarinen foi contratado em 1956 para pro-
jetar o terminal da Trans World Airlines 
(TWA) no aeroporto Idlewild (hoje chamado 
aeroporto John F. Kennedy), em Nova York, 
resolveu dar ao prédio uma forma que trans-
mitiria em termos arquitetônicos a sensação 
de voar. Ele e seus sócios conceberam um 
edifício com uma ampla cobertura de con-
creto abrindo-se do centro para fora, como 
asas gigantescas, e superfícies internas que 
se curvam e elevam sem cantos ou ângulos 
fechados [21.14]. Assim, a própria forma nos 
prepara para o milagre do voo enquanto 

atravessamos o edifício para embarcar no 
avião.

Nenhuma construção é inteiramente 
dedicada a uma única função. A maior par-
te dos edifícios contém uma mistura de fun-
ções, que vão das puramente utilitárias às 
mais simbólicas. A Figura 1.7 representa o 
“universo” de conteúdos utilitários e simbó-
licos em um dado tipo de edifício em que as 
linhas diagonais indicam a porcentagem 
relativa de cada função. Por exemplo, uma 
garagem seria 90% utilitária e 10% simbó-
lica, enquanto uma obra memorial ou uma 
igreja representa o oposto – 10% utilitária 
e 90% simbólica. Uma residência particular 
pode estar em algum lugar no meio, com a 
mesma preocupação para acomodar utili-
dade e representar simbolismo. Uma biblio-
teca pública ou uma prefeitura poderiam 
hoje estar mais ou mesmo no mesmo lugar 
nesse gráfico, talvez favorecendo um pouco 
mais a função simbólica ou representativa 

14  Os elementos da arquitetura

1.5. Pietro Belluschi, igreja luterana Zion, Portland, OR, 1950. Por meio do simples uso de vidro colorido e arcos 
laminados de madeira, a imagem tradicional de uma igreja é sugerida.
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“Funcionalidade”: como um edifício funciona?  15  

1.6. Cass Gilbert, capitólio do estado de Minnesota, Saint Paul, 1895-1905. Tendo como modelo o capitólio de 
Washington, DC, o prédio evoca claramente a imagem de um edifício governamental americano.

1.7. Diagrama dos componentes relacionados à função 
em diferentes tipos de edifício. Uma garagem ou fábrica  
é predominantemente utilitária, enquanto um santuário 
ou monumento é predominantemente simbólico.

UTILIDADE

GARAGEM 
OU FÁBRICA

BIBLIOTECA
(1890)

RESIDÊNCIA
MODERNA

SEDE 
CORPORATIVA

IGREJA

MONUMENTO

SIMBOLISMO

90% 

90% 10% 

BIBLIOTECA
(1890)

em relação à estritamente utilitária, mas no 
século xix tais edifícios favoreciam muito 
mais a função simbólica. Assim, o diagrama 
da Figura 1.7 mostra a composição dessas 
funções em apenas um ponto no tempo. 
Num outro momento histórico, passado ou 
futuro, as linhas para cada tipo de constru-
ção cortariam o diagrama em locais dife-
rentes. 

A boa arquitetura também deve cumprir 
funções físicas e fisiológicas. Por exemplo, 
a sala de espera de um consultório médico, 
ou a sala de emergência de um hospital, é 
um local onde a maioria das pessoas sente 

w
w

w
.g

gi
li.

co
m

.b
r



mais ansiedade. O arquiteto poderia, assim, 
propor uma atmosfera doméstica, como a 
de uma sala de estar de casa, com vista para 
um jardim, em vez de uma atmosfera clíni-
ca antisséptica, o que ajudaria a reduzir essa 
ansiedade. 

Existe também uma função psicológica, 
que podemos definir como a que provoca 
maior satisfação entre todos os tipos de fun-
ção descritos acima. O arquiteto moderno 
que melhor expressou essa função talvez 
tenha sido o norte-americano Louis I. Kahn, 
em seu Instituto de Estudos Biológicos Jonas 
Salk (La Jolla, Califórnia, 1959-1965) [1.8]. 
Assim como Garnier fez para a Ópera de 
Paris, Kahn analisou minuciosamente a 
gama de funções que o laboratório receberia, 
e viu que satisfazer a função utilitária de 
criar espaços em que conduzir experimentos 
era apenas parte de sua tarefa. O arquiteto 
teve sorte, também, de ter como cliente o 
cientista Jonas Salk, que percebera a neces-
sidade de criar algo mais do que puramente 
utilitário. Como Kahn disse, Salk reconhecia 
que “o cientista […] precisava, acima de 
tudo, da presença do imensurável, que é o 
domínio do artista”.11 Assim, os espaços do 
laboratório foram separados em duas partes, 

áreas grandes de trabalho e salas individuais 
para a reflexão. Os amplos espaços comuns 
para desenvolver os experimentos estão na 
parte externa do U que forma a planta, e 
voltados para a parte interna estão os escri-
tórios privados. As áreas de trabalho são 
espaçosas e funcionalmente eficientes, en-
quanto os escritórios são pequenos, íntimos 
e privados, com revestimento de madeira de 
teca e janelas dispostas de modo que os pes-
quisadores tenham vista para o oeste, em 
direção ao oceano Pacífico. Os espaços de 
trabalho centram-se na pesquisa empírica; 
as salas particulares foram concebidas para 
estimular a comunidade intelectual e a con-
templação privada voltada para a pesquisa. 
Como Kahn e Salk queriam deixar claro, 
ciência é mais do que acumulação de dados. 
Embora a ciência seja uma consequência do 
inextinguível desejo humano de saber, o co-
nhecimento gerado por ela influencia inevi-
tavelmente a qualidade da vida humana e, 
portanto, exige uma reflexão mais profunda. 
Ciência é mais do que acumulação de dados, 
como Salk bem sabia. Da mesma forma, ar-
quitetura é mais do que função utilitária ou 
exibição da estrutura – é espaço construído, 
que dá forma à vida humana.

16  Os elementos da arquitetura

1.8. Louis I. Kahn, Instituto de Estudos Biológicos Jonas Salk, La Jolla, CA, 1959-1965. Vista do pátio interno.  
As áreas de trabalho ficam em grandes espaços multifuncionais, enquanto os pequenos escritórios particulares estão 
em torno de um pátio central.
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NOTAS

1.  Lamentavelmente, todos esses antigos ma-
nuscritos se perderam, de modo que o livro de 
Vitrúvio, originalmente em dez rolos, adquiriu 
uma importância histórica ainda maior. Ele nos 
fornece o único vislumbre que temos sobre o pen-
samento dos arquitetos da Antiguidade. A cópia 
mais antiga e completa do manuscrito de Vitrúvio 
data do século viii d.C. e foi feita por monges do 
scriptorium saxônico na Northumbria, Inglaterra. 
As outras dezesseis cópias remanescentes de Vi-
trúvio derivam dessa, e datam do século x ao xv. 
As mais recentes traduções de Vitrúvio para o in-
glês são: Vitruvius: On Architecture. 2 vols. Cam-
bridge, MA, 1931, que lista os vários manuscritos 
medievais de Vitrúvio; e Vitruvius: Ten Books on 
Architecture. Cambridge, MA, 1914, que adapta 
Vitrúvio para um inglês mais acessível. As princi-
pais traduções de Vitrúvio para línguas europeias 
estão listadas em Granger, pp. xxxiii–xxxiv, incluin-
do a versão parafraseada de Wotten, sir Henry. The 
Elements of Architecture. Londres, 1624. (Edição 
em português: Tratado de arquitetura. São Paulo, 
Martins Fontes, 2006).

2.  Vitruvius: Ten Books on Architecture, p. 17. 
(Vitrúvio, Tratado de arquitetura).

3.  Para uma discussão sobre utilidade e adap-
tação ao uso na Antiguidade, ver De Zurko, Ed-
ward Robert. Origins of Functionalist Theory. Nova 
York, 1957, pp. 15-31.

4.  Gropius, Walter. “Where Artists and Tech-
nicians Meet”. Die Form, nova série, 1 (1025-1026), 
117-120.

5.  Le Corbusier. Towards a New Architecture. 
Londres, 1927, p. 10. (Edição em português: Por 
uma arquitetura. São Paulo, Perspectiva, 2014).

6.  Taut, Bruno. Modern Architecture. Londres, 
1929, p. 9.

7.  Louis I. Kahn, entrevista concedida a Cook 
John W. e Klotz, Heinrich. Conversations with Ar-
chitects. Nova York, 1973, p. 204.

8.  Architectural Forum, 07, p. 94, nov. 1952.
9.  Le Corbusier. Précisions sur un état présent 

de l’architecture et de l’urbanisme. Paris, 1930, p. 
64. (Edição em português: Precisões sobre um es-
tado presente da arquitetura. São Paulo, Cosac 
Naify, 2004).

10.  Sullivan, Louis H. “The Tall Building Ar-
tistically Considered”. Lippincott’s Magazine, 57, 
pp. 403-410, mar. 1896, reimpresso em Roth, Le-
land M. (ed.). America Builds. Nova York, 1983, 
pp. 340-346.

11.  Louis Kahn, citado em Mohler, Ann (ed.). 
“Louis I. Kahn: Talks with Students”. Architecture 
at Rice, 26 (1060), p. 13.

“Funcionalidade”: como um edifício funciona?  17  
w

w
w

.g
gi

li.
co

m
.b

r



2.1. Colunas do templo de Poseidon, Paestum, Itália, c. 550 a.C. Estas colunas de pedra, maiores do que seria 
estruturalmente necessário, transmitem uma nítida impressão de solidez.
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A arquitetura […] é a cristalização de sua estrutura 
interna, o lento desdobramento da forma. Essa é a 
razão pela qual tecnologia e arquitetura estão tão 
profundamente relacionadas.

Ludwig Mies van der Rohe, palestra aos estudantes  
do Illinois Institute of Technology, 1950. In Conrads,  
U. (ed.). Programs and Manifestoes on 20th-Century 
Architecture.

A parte mais aparente de um edifício é a sua 
estrutura, ou o que o faz ficar de pé. Isso 
pode ser mais perceptível hoje em dia do que 
em outros tempos, pois arquitetos e enge-
nheiros têm grande prazer em criar estrutu-
ras que cada vez trabalham mais com menos 
material, e que parecem desafiar a gravida-
de. A tensão que podemos sentir quando 
olhamos para uma estrutura tão delicada 
que parece estar prestes a um colapso imi-
nente ilustra a diferença entre estrutura fí-
sica, o arcabouço literal do edifício que 
exerce o trabalho, e estrutura perceptual, ou 
o que vemos. Elas não são a mesma coisa, 
pois uma coluna pode ser muito mais larga 
do que estruturalmente necessário apenas 
para nos tranquilizar de que é de fato gran-
de o suficiente para o trabalho. Esse é o caso 
das grossas colunas do templo de Posseidon, 
Paestum, Itália [2.1].

Fazendo uma comparação entre a Lever 
House, de Skidmore, Owings & Merrill 
(Nova York, 1951-1952) [2.2], e o Racquet 
and Tennis Club de Nova York, do escritório 
de McKim, Mead & White (1916-1919), ve-
mos a diferença entre uma parede de vidro 
que esconde a estrutura e uma maciça pa-
rede de alvenaria. A parede do Racquet and 
Tennis Club parece mais forte do que preci-
saria ser e nos dá a segurança do excesso 
estrutural, enquanto as colunas da Lever 
House são encobertas por um painel suspen-
so de vidro verde, e não há pistas facilmen-

te perceptíveis sobre o que sustenta o prédio. 
Sabemos por experiência que chapas de vi-
dro não podem suportar um edifício desse 
tamanho, então precisamos buscar a verda-
deira estrutura (os arquitetos nos forçam a 
uma espécie de jogo), até que finalmente 
vemos as colunas emergir na base do edifí-
cio. Esse jogo entre o que sabemos ser uma 
construção pesada e sua leveza sugerida é 
parte do atrativo desses arranha-céus envi-
draçados. Observadores modernos apreciam 
a ideia de que a gravidade foi trapaceada – 
embora observadores de períodos mais an-
tigos pudessem ter considerado a estrutura 
do edifício mal expressa. 

Crescemos com uma boa percepção da 
gravidade e de como ela afeta os objetos a 
nossa volta, pois desde o primeiro momento 
em que tentamos mover nossos membros 
(depois de removidos do estado relativamen-
te sem peso do útero) experimentamos sua 
força nos atraindo para baixo. Quando be-
bês, temos de descobrir como erguer nossos 
corpos e mantê-los em um estado de estase 
enquanto ficamos de pé e, depois, como nos 
mover com duas pernas. Então, muito antes 
de poder articular a ideia em termos cientí-
ficos, temos um conceito claro de que obje-
tos que não têm um apoio vão cair no chão, 
ou, para ser exato, em direção ao centro da 
terra. E esta é a essência da estrutura arqui-
tetônica: garantir que os objetos não caiam, 
a despeito da força incessante da gravidade. 

Desenvolvemos muito cedo uma manei-
ra de entender os objetos à nossa volta me-
diante a empatia, de nos imaginar dentro do 
objeto e sentir como a gravidade age sobre 
ele. Então, quando vemos as pirâmides do 
Egito, por exemplo, sentimos que são objetos 
inerentemente estáveis; por outro lado, 
quando vemos algo como o Shapero Hall of 

CAPÍTULO 2
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Pharmacy, da Universidade Estadual Wayne, 
Detroit [2.3], sentimos uma sensação de ins-
tabilidade, e, talvez, de deslumbramento 
quanto à maestria do arquiteto e do enge-
nheiro que colocaram um prédio assim de 
cabeça para baixo. No caso da Lever House, 
o arquiteto brincou com nossas percepções 
em relação ao peso da pedra e a transparên-
cia do vidro, sabendo que sentiríamos um 
edifício como sólido e “pesado” e o outro 
como “leve”. Alguns arquitetos se esforçaram 
de fato para acentuar a sensação de peso, 
como é o caso do americano Frank Furness 
com o prédio da Provident Life and Trust 
Company, Filadélfia, 1876-1879 [2.4], lamen-

tavelmente demolido. O edifício projetava 
uma sensação de peso imenso, de modo que 
as partes da construção pareciam estar com-
primidas e encaixadas umas dentro das ou-
tras e escorregando para baixo. 

Parte de nossa percepção da arquitetura 
tem a ver com essa análise empática de 
como as forças trabalham nas construções. 
Assim, quando vemos o Partenon em Atenas 
[11.25], o cuidadoso equilíbrio entre os ele-
mentos verticais e horizontais, no qual ne-
nhum dos dois domina, sugere um equilíbrio 
delicado entre as forças, exemplificando 
assim o ideal filosófico grego. A arquitetura 
gótica, em contraste, conforme representada 
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2.2. Skidmore, Owings & Merrill, 
Lever House, Nova York, NY, 1951-
1952. Com sua fachada de vidro 
suspenso diante do esqueleto 
interno, a Lever House esconde 
visualmente sua estrutura, enquanto 
o Racquet and Tennis Club de Nova 
York (de McKim, Mead & White, 
1916-1919), ao lado, possui uma 
parede estrutural bem destacada.
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2.3. Paulsen e Gardner, 
Shapero Hall of Pharmacy, 
Universidade Estadual Wayne, 
Detroit, MI, 1965. Este edifício 
incomum, repousando sobre seu 
menor ponto, leva o observador 
a se perguntar como ele se 
mantém de pé.

2.4. Frank Furness, Provident 
Life and Trust Company, 
Filadélfia, PA, 1876-1879 
(demolido c. 1950). O arquiteto 
deliberadamente explorou fortes 
contrastes de forma, escala e 
textura para criar uma imagem 
única e ousada. 
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pela fachada leste da catedral de Beauvais, 
na França [2.5], se caracteriza pelos suportes 
verticais e lançados e delgados e uma mul-
tiplicidade de linhas verticais. Isso sugere 
ascensão, elevação, leveza, aspiração e uma 
negativa visual das tremendas forças geradas 
a 42,7 metros acima do solo e que insistem 
em serem conduzidas para baixo de manei-
ra segura. 

O sistema pilar e viga

O princípio da estrutura é a parede, seja ela 
feita de pedra, tijolo, adobe, blocos de argi-
la, tijolos de vidro, seja de qualquer outro 
tipo de material. Mas um recinto cercado de 
paredes não recebe luz ou tem vista, então 
a parede precisa ser aberta. Os blocos ou 
tijolos acima dessa abertura precisam de 
apoio contra a força da gravidade, e isso é 
feito por meio de uma trave (de madeira, ou 
de metal após 1750) ou um arco. Essa trave, 
inserida em uma parede para apoiar os blo-
cos acima da abertura, é chamada de viga 
(ou lintel). Também é possível dispensar a 
parede, por assim dizer, e substituí-la por 
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2.5. Coro de Saint-Pierre, 
Beauvais, França, 1225-
1569. Neste edifício, 
dedicado à aspiração ao 
Paraíso, a linha vertical 
domina por toda parte.
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pilhas de blocos formando colunas, com vi-
gas cobrindo o espaço entre elas. O arquite-
t o  L o u i s  K a h n  f a l a  d o  “ m o m e n t o 
arquitetônico decisivo, quando a parede 
sumiu e a coluna apareceu”.1 O sistema pilar 
e viga [2.6] é tão antigo quanto a construção 
humana com materiais permanentes. Evi-
dências arqueológicas e antropológicas su-
gerem que sistemas pilar e viga de madeira 
ou hastes de papiro atadas eram usados 
muito antes de serem realizados em pedra 
mais durável, e é bem possível que os huma-
nos tenham usado pilares e vigas por cente-
nas de milhares de anos. Tal sistema é 

chamado de arquitravado, do latim trabs, 
trave ou viga. Um dos exemplos mais evi-
dentes de construção do tipo pilar e viga é o 
Templo do Vale a leste da pirâmide de Kha-
fre (Gizé, Egito), construído entre 2570 a.C. 
e 2500 a.C. [2.7]. Nele, vigas quadrangulares 
de granito vermelho finamente polidas se 
apoiam sobre pilares do mesmo material, 
contrastando com o piso de alabastro. Quan-
do a viga avança além da coluna, obtém-se 
um balanço [2.8].

Todas as vigas (de pedra, madeira ou 
qualquer outro material), sofrem a ação da 
gravidade. Como todos os materiais são  
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2.6. Diagrama do sistema pilar e viga. 2.8. Diagrama de um balanço.

VIGA

PILAR

BALANÇO

2.7. Templo do Vale, 
pirâmide de Khafre 
(Quefrén), Gizé, Egito,  
c. 2570-2500 a.C. Uma  
das mais puras e diretas 
expressões do sistema pilar  
e viga. 
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flexíveis em níveis variados, as vigas tendem 
a fletir sob o próprio peso, ainda mais quan-
do são aplicadas cargas sobre elas. Isso sig-
nifica que a parte superior de uma viga en-
tre dois suportes é apertada e sofre 
compressão no alto, enquanto a parte infe-
rior se distende, ficando sob tensão [2.6]. 
Num balanço, a situação é invertida [2.8], 
pois como a parte avançada da viga enverga 
devido à força da gravidade, a parte de cima 
se distende (é colocada sob tensão) e a par-
te de baixo experimenta esforço compressi-
vo. No balanço, essas forças são mais fortes 
sobre o apoio. Na verdade, é a continuidade 
do material da viga sobre o apoio que torna 
o balanço possível. 

A madeira, por ser um material fibroso, 
resiste bem ao esforço de tensão, assim 
como o ferro forjado e o aço moderno, e 
vigas feitas com esses materiais podem co-
brir vãos significativos. As forças de tensão 
ao longo da base da viga (ou da parte supe-
rior do balanço) são determinadas pelo ta-
manho do vão e pela carga colocada sobre 
a viga, de modo que, com o tempo, se o vão 
e a carga foram grandes demais, a força de 
tração do material será excedida; a viga vai 
quebrar na base ou se deformar ao longo do 
topo (ou ambos) e vai entrar em colapso. 
Pedra e concreto maciço, por serem mate-

riais cristalinos, têm menos força de tração 
do que madeira fibrosa, e uma viga de ma-
deira sobre um determinado vão consegue 
suportar uma carga que quebraria uma viga 
de pedra. Evidentemente, a viga de pedra 
começa sendo muito mais pesada por si só. 
A solução, em vigas de concreto, que têm 
uma maior força compressiva, é colocar algo 
dentro do concreto para receber as forças 
de tração. Isso foi feito pelos romanos, assim 
como em tempos modernos, colocando-se 
barras de ferro (e hoje aço) nas formas em 
que o concreto líquido é lançado. O resulta-
do é o concreto armado. Como as linhas 
pontilhadas nas Figuras 2.6 e 2.8 indicam, 
o aço é colocado onde as forças de tensão se 
acumulam – na parte inferior das vigas e na 
parte superior dos balanços. Os gregos tam-
bém enfrentaram esse problema. A abertura 
central da entrada para a Acrópole de Ate-
nas, o Propileu, construído em 437-432 a.C. 
[11.19], precisava permitir a passagem de 
pares de touros sacrificiais com seus condu-
tores; para tanto, era necessário um vão de 
5,5 metros, grande demais para um bloco 
maciço de mármore, que também deveria 
sustentar o telhado. A solução adotada pelo 
arquiteto Mnésicles foi furar a viga para re-
duzir seu próprio peso (ela ainda pesava 
onze toneladas) e colocar barras de aço ao 
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2.9. Comparação das cinco ordens clássicas. As ordens gregas consistiam em: dórica, jônica e coríntia. A essas, os 
romanos adicionaram a compósita (uma combinação da jônica com a coríntia) e a mais simples e pesada dórica 
toscana. 

DÓRICA JÔNICA CORÍNTIA TOSCANA COMPÓSITA

CORNIJA

ENTABLAMENTO

CAPITEL

FUSTE

ESTILÓBATA

ESTEREÓBATA

TRÍGLIFO
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BASE

FRISO
ARQUITRAVE
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longo de seu topo, aparentemente para sus-
tentar o peso dos blocos de mármore de 
cima. Nesse exemplo único, as barras de 
ferro estão na parte superior da viga, não na 
base, onde seriam esperadas. Ainda assim, 
ao longo dos séculos fissuras se desenvolve-
ram nela. 

As colunas do Propileu são exemplos 
esplêndidos de um dos três tipos de coluna 
que os gregos desenvolveram para sua ar-
quitetura cívica e religiosa [2.9]. Esses três 
tipos colunares, ou ordens, foram posterior-
mente adaptados pelos romanos, que adi-
cionaram ainda outras variações ornamen-
tadas, e se tornaram parte do vocabulário 
arquitetônico básico desde o Renascimento, 
no século XV, até os dias de hoje. Cada ordem 
consiste em três partes básicas – base, fuste 
e capitel – e se ergue da base do templo, 
composta de três degraus: a estilóbata (de 
stulos, “coluna”, e bates, “base”) e um este-
reóbata de duas camadas abaixo. Em todas 
as ordens, a altura da coluna, assim como o 
tamanho relativo de suas partes e do enta-
blamento, é derivada, de modo proporcional, 
do diâmetro da coluna. 

As colunas dóricas [2.9], as mais encor-
padas dentre as três ordens gregas, são de 
quatro a 6,5 vezes mais altas que seu diâme-
tro, e o entablamento dórico (o sistema esti-
lizado de vigas e seus acabamentos) susten-
tado pela coluna é cerca de um quarto da 
altura da coluna. O fuste da ordem dórica 
se ergue diretamente da estilóbata, não tem 
base, e é marcado por vinte sulcos longitu-
dinais, ou caneluras. Acima do fuste, o capi-
tel consiste em uma simples gola com uma 
suave saliência redonda chamada equino 
encimada por uma peça quadrada, o ábaco. 
Cada ordem tem seu entablamento caracte-
rístico, formado de três partes. O da ordem 
dórica é feito de (1) uma arquitrave embaixo 
(de arch, “principal”, e trab, “viga”), (2) uma 
banda no meio, formada de tríglifos (remates 
estilizados da viga) e métopas (painéis de 
fechamento esculpidos) se alternando, e (3) 
uma cornija no alto, formada de diversas 
molduras salientes. 

A ordem jônica, mais delgada [2.9], pos-
sui uma base da qual o fuste se eleva. A co-
luna em si é aproximadamente nove vezes 
mais alta que seu diâmetro, e o fuste tem 24 
caneluras. O capitel tem volutas espiraladas 
características que repousam sobre uma 
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moldura decorativa de óvulos e dardos. O 
entablamento jônico é aproximadamente um 
quinto da altura da coluna e é composto de 
uma arquitrave de duas ou três faces, com 
um friso no meio geralmente ornado com 
uma faixa esculpida contando uma narrati-
va contínua. Acima, fica a cornija. 

Levemente mais delgada é a ordem co-
ríntia [2.9], cuja coluna é dez vezes mais alta 
que seu diâmetro. Ela se ergue de uma base 
semelhante à da ordem jônica, e também 
apresenta 24 caneluras. O capitel coríntio é 
o mais alto dos três, com duas ou três cama-
das concêntricas de folhas de acanto abrin-
do-se para fora. O entablamento é semelhan-
te ao da ordem jônica.2

As ordens gregas foram subsequente-
mente adotadas pelos romanos, que as usa-
ram predominantemente como elementos 
decorativos. As principais mudanças intro-
duzidas pelos romanos foram transformar a 
ordem dórica na dórica toscana, mais esguia 
e adicionar uma base e um fuste geralmente 
liso, sem caneluras [2.9]. Outra grande novi-
dade foi a ordem compósita, na qual as volu-
tas do capitel jônico são colocadas sobre as 
folhas de acanto espiraladas do coríntio. Os 
romanos também introduziram uma adap-
tação decorativa mesclando a coluna à pare-
de, de modo que metade de uma coluna pa-
rece emergir da parede – trata-se da coluna 
adossada [2.10]. Além disso, desenvolveram 
outra projeção da parede, parecendo um pi-
lar, que se completa com uma base e um 
capitel correspondentes aos de uma coluna 

2.10. Coluna e pilastras.
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2.11. Estrutura 
independente de metal.

2.12. Estrutura tipo balão.
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da mesma ordem: a pilastra. Ambos elemen-
tos permitem que o ritmo da colunata con-
tinue ao longo de uma superfície que, sem 
isso, seria apenas uma parede lisa. 

Estruturas independentes

Se um sistema bidimensional de pilares e  
vigas se estende para três dimensões, o resul-
tado é uma estrutura independente ou arca-
bouço estrutural. Pode ser uma estrutura 
como a do Templo do Vale, com colunas e 
vigas de pedra, mas hoje essas armações cos-
tumam ser construídas com perfis de aço re-
bitados [2.11] ou peças de madeira pregadas 
[2.12], como a típica “estrutura tipo balão” 
usada na construção de casas na América do 
Norte desde meados do século xix.

O arco

Se voltarmos novamente para a parede bá-
sica de alvenaria, vemos que há uma alter-
nativa para cobrir uma abertura – o arco 
[2.13]. Como a viga, o arco pode ser cons-
truído de pedra, mas tem duas grandes van-
tagens. Primeiro, o arco de pedra é feito de 
partes menores, as aduelas, blocos em forma 
de cunha truncada, de modo que se elimina 
a necessidade de encontrar um bloco grande 
de pedra, sem rachaduras ou defeitos, assim 
como a logística de lidar com peças grandes 
e pesadas. Segundo, graças à física envolvi-
da, o arco pode cobrir distâncias muito 
maiores do que uma viga de pedra. As forças 
gravitacionais geradas pela parede acima do 
arco são distribuídas sobre a curvatura e 

convertidas em forças diagonais praticamen-
te perpendiculares à face de baixo de cada 
aduela, que é submetida a forças de com-
pressão. Uma das desvantagens da constru-
ção de um arco é que, durante o processo, 
todas as aduelas devem ser suportadas por 
uma armação de madeira, o cimbre, até que 
a aduela mais alta, a chave, seja colocada no 
lugar. Nesse momento, o arco se torna auto-
portante, e o cimbre pode ser removido para 
ser usado para construir o próximo arco. 

Tradicionalmente, o cimbre tinha uma 
forma semicircular, que era mais fácil de ar-
rumar no local do trabalho com cavilhas e 
corda. Infelizmente, o arco semicircular, 
chamado de arco pleno ou de meio ponto, 
não é a melhor forma estrutural, pois as for-
ças em sua base não vão diretamente para 
baixo. Em quase toda forma estrutural tra-
dicional existem empuxos laterais além dos 
empuxos verticais (aqueles gerados pela gra-
vidade e que vão direto para baixo). Esse é 
especialmente o caso do arco de volta perfei-
ta, e o problema aumenta em proporção di-
reta às forças verticais que o arco carrega. 
Esses empuxos laterais fariam que a base do 
arco se abrisse, a menos que ela seja adequa-
damente contida, como numa grande ponte 
arqueada na qual as bases do arco se apoiam 
contra as rochas de cada lado da montanha. 
Em um arco que não carrega uma parede 
sobre ele, existe outro problema: o peso do 
próprio arco. Uma única carga sobre o ápice, 
ou a coroa, do arco é capaz de causar sua 
ruptura ou fazer que sua superfície superior 
se abra por volta de 40o para cima da hori-
zontal, mas esse problema diminui quando 
uma carga adicional uniforme (como uma 
parede) se espalha sobre o arco. 
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2.13. Diagrama de um 
sistema de arco.
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2.14. Diagrama  
de uma arcada.

2.15. Ponte do Gard, Nîmes, França, c. 25 a.C. Uma combinação de ponte e aqueduto com arcos superpostos.

Se diversos arcos são colocados lado a 
lado, então os empuxos laterais de um são 
contrabalanceados pelos empuxos laterais 
do arco adjacente [2.14]. Nesse caso, eles 
podem ser colocados sobre pilares mais es-
treitos ou colunas, pois os empuxos laterais 
são cancelados (exceto nas duas extremida-
des). Os romanos usaram essa técnica com 
excelentes resultados em suas arcadas, como 
por exemplo na ponte do Gard, uma combi-
nação de ponte e aqueduto sobre o rio Gard, 
perto de Nîmes, no Sul da França, construí-
da no final do século i a.C. [2.15]. O compri-
mento total da ponte é de 274 metros, e os 
vãos sob os arcos chegam a 19,5 metros, 
exceto o central, que é de 24,5 metros. Em 
uma arcada construída sobre colunas ou 
pilares altos, há ainda empuxos laterais não 
resolvidos nas extremidades, mas eles po-

dem ser transmitidos para o solo por meio 
de seções de muro ou contrafortes de cada 
lado da arcada.

Abóbadas

Uma estrutura arqueada, ou seja, construída 
com arcos, age estruturalmente num plano 
bidimensional. Porém, se imaginarmos o 
arco sendo empurrado pelo espaço, a forma 
resultante é uma abóbada. No caso de um 
arco pleno, a abóbada que se forma é cha-
mada de abóbada de berço [2.16]. Em geral, 
essas abóbadas são construídas sobre pare-
des, mas, como a abóbada de berço maciça 
é muito pesada, as paredes tendem a ser em-
purradas para fora e se abrir no topo. É pos-
sível resistir a essas forças engrossando as 
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paredes ou adicionando grandes botaréus ou 
contrafortes. Um exemplo de abóbada de 
berço bastante elevada fica na nave da basí-
lica de Saint-Sernin (Toulouse, França, ini-
ciada em 1080) [14.22].  Mas,  como 
Saint-Sernin mostra, abóbadas de berço ma-
ciças resultam em interiores escuros. Uma 
solução concebida anteriormente pelos ro-
manos foi adicionar outras abóbadas de ber-
ço perpendiculares à abóbada principal, de 
modo que elas se cruzam, resultando em 
uma abóbada de arestas, que podiam ser 
abertas por amplas lunetas semicirculares de 
cada lado [2.17]. Com esse arranjo, as forças 
são canalizadas para baixo, ao longo das 
arestas onde as abóbadas se cruzam, e são 
concentradas em pontos da sua base. Abó-
badas de arestas de três seções, ou três tra-
mos, foram usadas pelos romanos em muitos 
de seus grandes edifícios públicos, como 
termas e basílicas. Um bom exemplo é a 
imensa basílica de Constantino (Roma, 307-
312 d.C.) [2.18, 12.10]. Construída com um 
tipo de concreto desenvolvido pelos romanos, 
ela tinha três tramos centrais medindo 27 
por 25 metros cada, com comprimento total 
de 80,8 metros. Os empuxos laterais das abó-
badas de arestas, elevadas a quase 25 metros 
de altura, eram absorvidos pelas paredes das 
salas adjacentes de ambos os lados, que me-
diam 23,2 por 17,1 metros. Três dessas salas 
laterais, que eram cobertas por abóbadas de 
berço, são as únicas partes da basílica que 
restam hoje. 

Um arco girado em torno de seu eixo 
central gera uma cúpula; assim, um arco 
pleno cria uma cúpula hemisférica. A cúpu-

la também foi muito usada pelos romanos. 
A maior, mais clara e mais impressionante 
de todas foi a imensa cúpula do Panteon 
(Roma 120-127 d.C.) [2.19, 12.12]. Ali, o vão 
livre é de mais de 43 metros. A cúpula é uma 
superfície de concreto maciça, com 1,2 metro 
de espessura no topo, onde há uma ampla 
abertura, o óculo, com 9,1 metros de diâme-
tro. A espessura da cúpula foi aumentada até 
o ponto em que a ruptura tenderia a ocorrer, 
e em sua base ela alcança 6,4 metros de es-
pessura. A parede do tambor abaixo, também 
com 6,4 metros de espessura e suportando 
as 5 mil toneladas da cúpula, foi escavada 
criando nichos de 4,3 metros de profundida-
de, de modo que, na prática, funciona estru-
turalmente como dezesseis botaréus radiais 
conectados no alto por abóbadas de berço 
radiais. Além disso, a cúpula e a parede do 
tambor são entrelaçadas por arcos e abóba-
das de berço inseridos no concreto para aju-
dar a conduzir as forças.3

No Panteon, o peso do concreto por me-
tro cúbico foi variado pelos arquitetos e en-
genheiros romanos por meio dos materiais 
empregados para fazer o concreto. O con-
creto é um material viscoso e espesso for-
mado pela mistura de água, um agregado de 
pedras britadas (caementa em latim) e um 
material aglutinante derivado de calcário 
para ligação. No concreto do Panteon, a pe-
dra utilizada no agregado foi variada, de um 
basalto mais denso e pesado no anel de fun-
dação, onde o maior peso seria carregado, 
até uma pedra-pomes porosa na parte da 
cúpula junto ao óculo, num esforço para 
reduzir o peso de cima.

2.17. Diagrama de uma abóbada de arestas.2.16. Abóbada de berço.
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2.18. Basílica de Magêncio (Constantino), Roma, 307-312, d.C. Este salão de foro, hoje quase completamente 
destruído, demonstra como os romanos conseguiam cobrir amplos espaços públicos com abóbadas de concreto.

2.19. Giovanni Paolo Panini, 
Interior do Panteon, c. 1750. 
Coleção Samuel H. Kress, Galeria 
Nacional de Arte, Washington, DC. 
Esta pintura transmite melhor do 
que qualquer fotografia moderna o 
efeito do espaço dentro do Panteon.
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Faremos uma pausa neste ponto para 
esclarecer a diferença entre o concreto ro-
mano e o que é comumente utilizado hoje. 
Em ambos os casos, a composição básica é 
semelhante, mas o agente aglutinante no 
concreto romano era a pozzuolana, um ma-
terial vulcânico que sofria uma ação quími-
ca quando triturado e misturado com água, 
formando uma rocha artificial. No concreto 
moderno, desenvolvido em 1824 na Inglater-
ra por Joseph Aspdin, o cimento aglutinante 
é feito de cal e argila, cuidadosamente cozi-
da, cujos nódulos resultantes são reduzidos 
a um fino pó. Quando o cimento é misturado 
com água, areia e pedrisco, a pedra artificial 
resultante se parece muito com o calcário 
natural de grânulos finos encontrado na re-
gião de Portland, Inglaterra, como Aspdin 
notou. Assim, esse cimento artificialmente 
produzido é chamado de cimento Portland 
até hoje. Tanto para os romanos como para 
nós, é muito caro erguer edifícios inteiros, 
calçadas e outras construções usando apenas 
cimento. Mesmo a argamassa usada entre 
tijolos e pedras é completada adicionando-se 
areia, e, para fazer concreto, brita e areia são 
misturadas como agregados. No concreto 
romano, os arcos de descarga de tijolo e la-
drilho também serviam como uma espécie 
de agregado graúdo. Como a pedra, o con-
creto é bastante resistente à compressão, mas 
relativamente fraco para as forças de tração. 
Percebendo isso, os romanos adicionaram 
barras de ferro ao concreto em alguns casos, 
mas preferiam usar arcos de descarga de ti-
jolo e ladrilho integrados. Desde meados do 
século xix, barras de ferro ou aço têm sido 
inseridas no concreto moderno quando for-
ças de tração podem ocorrer.

A forma ou cofragem é uma das desvan-
tagens financeiras do concreto. Logo que é 
misturado, o concreto é um material visco-
so espesso e deve ser contido em formas, ou 
cofragens, até que fique seco e curado.  
A forma é como o cimbre usado para a cons-
trução de arcos. Em grandes construções, 
tanto nos tempos romanos como hoje em 
dia, isso significa a confecção de estruturas 
de madeira grandes e caras, consideráveis 
por si sós, que são destruídas assim que o 
concreto está curado o suficiente para que 
as formas sejam removidas.

Cúpulas, em particular as do tamanho 
do Panteon de Roma, são espaços podero-

samente evocativos, mas exigem plantas 
baixas circulares, o que torna difícil adicio-
nar espaços adjacentes. Esse problema se 
tornou mais grave a partir do século iv d.C., 
e a solução concebida pelos arquitetos bi-
zantinos foi assentar a cúpula sobre uma 
planta baixa quadrada. O que tornou isso 
possível foi o pendente[2.20]. Imagine um 
quadrado sobre o qual se quer colocar uma 
cúpula. Primeiro, cubra o quadrado com um 
hemisfério maior, que tangencie seus can-
tos. Corte o hemisfério na vertical ao longo 
dos lados do quadrado, de modo que, olhan-
do o hemisfério cortado de cima, veja-se um 
quadrado. Então, corte na horizontal o topo 
do hemisfério, paralelamente ao quadrado 
de baixo, na altura do ápice dos semicírcu-
los formados pelos cortes verticais. A forma 
resultante é circular no alto com uma base 
quadrada. As quatro seções triangulares 
curvas que restaram são os pendentes, que 
fazem a transição da planta baixa quadrada 
para a circular. Um excelente exemplo do 
uso de pendentes é encontrado na igreja de 
Hagia Sophia ou Santa Sofia (Istambul, Tur-
quia, 532-537), projetada por Isidoro de 
Mileto e Antêmio de Trales [2.21, 13.15, 
13.16]. Como no caso do Panteon de Roma, 
o espaço coberto é imenso. Ali, a cúpula tem 
32,6 metros de diâmetro; porém, com as 

2.20. Diagrama de pendentes.

w
w

w
.g

gi
li.

co
m

.b
r



meias-cúpulas que se estendem abaixo e as 
áreas cobertas com abóbadas de berço 
adiante, o vão livre total, de uma ponta a 
outra da igreja, é de mais de 76 metros. 

A base da cúpula da Hagia Sophia ele-
va-se a quarenta metros do solo, e o peso 
considerável da estrutura de tijolo gradual-
mente forçaram as paredes para fora. Depois 
de dois terremotos, em 553 e 557, a cúpula 
desmoronou; embora reconstruída, ela caiu 
novamente após mais um terremoto em 989. 
Para evitar um afastamento maior das pa-
redes, enormes botaréus foram então cons-
truídos contra os pendentes, mas apenas dos 
lados nordeste e sudoeste, uma vez que, ao 
longo do eixo principal, a cúpula já era bem 
apoiada por duas meias-cúpulas, as quais, 
por sua vez, eram sustentadas por meias-cú-
pulas menores e abóbadas de berço repou-
sando sobre colunas e pilares. O resultado 
foi que, ao longo do eixo principal, as forças 
exercidas pela cúpula para fora e para baixo 
foram conduzidas por essa cascata de meias-
-cúpulas e abóbadas pelo amplo espaço da 
igreja. Mas no eixo transversal mais curto, 

dos outros dois lados, os pilares originais se 
provaram inadequados para resistir à pres-
são acentuada pelos terremotos; foi ali que 
os últimos botaréus externos foram adicio-
nados.

Quando a cúpula romana foi colocada 
sobre pendentes, tornou-se possível cobrir 
um cômodo quadrado ou retangular com 
uma cúpula e adicionar espaços nas laterais, 
cobertos, por sua vez, com cúpulas menores, 
como na igreja em cruz grega de São Mar-
cos, Veneza, que conta com cinco cúpulas 
[13.24, 13.26].

Por mais prática que tenha sido a abó-
bada de arestas romana, ela só funcionava 
bem em tramos quadrados; quando os tra-
mos se tornaram retangulares ou trapezoi-
dais, as linhas das arestas (onde duas abó-
badas intersecionavam) se curvaram e a 
abóbada perdeu força estrutural. Além disso, 
era difícil cortar esse tipo de abóbada em 
pedra. A solução para esse problema foi al-
cançada em cerca de 1100, em Durham, In-
glaterra, e em Saint-Denis, França. Ela con-
sistiu em construir nervuras, ou arcos 
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2.21. Hagia Sophia (igreja  
de Santa Sofia), Istambul 
(Constantinopla), Turquia,  
532-537. Vista interna.
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diagonais, ao longo das linhas de interseção 
das abóbadas de arestas, assim como ao lon-
go das bordas externas das abóbadas [2.22]. 
O intradorso das abóbadas podia ser preen-
chido depois. Uma vantagem da abóbada 
nervurada foi a redução na quantidade de 
cimbre necessária. Em uma estrutura com 
tramos repetidos, utilizava-se apenas um 
conjunto de cimbres. Uma vez que as ner-
vuras e os intradorsos estavam assentados 
sobre um tramo, o cimbre podia ser movido 
para o próximo. Além da abóbada nervura-
da, os construtores medievais começaram a 
usar arcos ogivais, ou ogivais. Ao deslocar 
os centros dos dois segmentos de círculo que 
formavam os arcos, era possível criar arcos 
em todos os lados de um trapézio ou qua-
drilátero irregular, sempre da mesma altura.  
O resultado foi a abóbada nervurada como 
foi usada na maioria das catedrais góticas 
francesas, inglesas e germânicas, como No-
tre Dame de Amiens (França, iniciada em 
1221) [2.23].

Treliças

Os romanos também usavam outro tipo es-
trutural que se provou fundamental para as 
grandes construções dos séculos xix e xx– a 
treliça. A treliça tradicional era constituída 
de peças de madeira montadas em unidades 
triangulares, ou células [2.24]. O triângulo, 
graças à sua geometria própria, não pode 
mudar de forma sem flexionar ou corromper 
um dos lados. Assim, ao fazer uma monta-
gem de vários triângulos, é possível cons-
truir figuras maiores que são bastante 
resistentes apesar de relativamente leves. 
Treliças de madeira foram usadas em uma 
ampla variedade de formas para a constru-
ção de telhados em edifícios romanos, e 
continuaram a ser usadas durante a Idade 
Média, especialmente nos telhados dos gran-
des armazéns urbanos. Um exemplo magní-
fico de construção medieval com treliça de 
madeira é o telhado hammerbeam do salão 
Westminster, Londres, construído em 1394-
1399 por Henry Yevele e Hugh Herland, co-
brindo um vão de 20,7 metros – o maior vão 
livre de madeira dos tempos medievais 
[15.16]. As grandes catedrais góticas, como 
a de Amiens, eram cobertas por telhados 
assim sobre a abóbada nervurada.
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2.22. Diagrama de abóbadas de ogiva.

2.23. Robert de Luzarches, Notre Dame de Amiens, 
Amiens, França, 1221-1269. As abóbadas de Notre Dame 
de Amiens são quadripartidas, com quatro intradorsos 
curvos em cada tramo do coro e da nave.
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2.24. Comparação de tipos de treliça. As treliças incluem tipos medievais (tesoura simples com um pendural, tesoura 
simples com dois pendurais e hammerbeam) e formas patenteadas do século xix (Howe, Pratt, Whipple, Warren, Fink).

pendural central

pendural lateral

Hammerbeam

a   Tesoura simples com um pendural

b   Tesoura simples com dois pendurais 

c Hammerbeam

d Town

e Warren

f Howe

g Pratt

h Whipple

i Fink

j Burr

k Pennsylvania

Durante o século xix, muitas formas no-
vas de treliça foram concebidas, em geral 
identificadas pelo nome do engenheiro que as 
usou pela primeira vez (algumas delas são 
mostradas na Figura 2.24). A treliça, em par-
ticular quando construída com peças de aço, 
se provou capaz de vencer grandes vãos, e 
assim era usada para cobrir espaços especial-
mente amplos. Um exemplo é a Galerie des 
Machines, o maior edifício da Exposição In-
ternacional de Paris, em 1889 [19.22], no qual 
uma série de arcos de treliça se estendiam por 
quase 115 metros. Ali, como em qualquer 
arco, havia empuxos laterais consideráveis na 
base, mas contrafortes maciços não foram 
necessários, porque as extremidades das tre-
liças arqueadas eram conectadas por barras 
de aço logo abaixo do piso.

Estruturas espaciais e cúpulas 
geodésicas

Assim como o sistema pilar e viga ou o arco, 
as treliças também podem se estender em 
três dimensões, formando um novo tipo de 
estrutura. A treliça tridimensional se torna 

uma estrutura espacial, uma técnica relativa-
mente nova, que passou a ser usada apenas 
desde cerca de 1945. Como a treliça plana, 
pode vencer vãos consideravelmente exten-
sos. Quando bem projetada, pode ser supor-
tada em potencial por qualquer uma das 
junções de suas partes, o que permite gran-
des balanços, como no McCormick Place 
(Chicago, 1970-1971), de C.F. Murphy & As-
sociates [2.25]. Uma variação intrigante é a 
arena memorial R. Kemper Crosby (Kansas 
City, Missouri, 1975), também de C.F. Mur-
phy & Associates [2.26]. Ali, grandes treliças 
tridimensionais, construídas com tubos de 
aço, são capazes de vencer vãos de mais de 
cem metros e suportar o beiral do telhado.

Assim como o arco pode ser girado para 
formar uma cúpula, a treliça pode ser cur-
vada em três dimensões para formar o que 
R. Buckminster Fuller batizou de “cúpula 
geodésica”. Como a treliça, ela é construída 
com pequenas peças de aço, leves e fáceis 
de manipular. Fuller começou a projetar e 
construir esse tipo de cúpula depois de 1945, 
e, em 1967, pediram-lhe para projetar o Pa-
vilhão dos Estados Unidos para a Exposição 
Internacional de Montreal, Canadá, [2.27].
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2.25. C. F. Murphy & Associates, McCormick Place, Chicago, IL, 1970-1971. Projetado por Gene Summers, tem vãos 
livres de 45,7 metros em ambas as direções e cobre uma área total de aproximadamente 77 mil metros quadrados. 

2.26. C. F. Murphy & Associates, arena memorial R. Kemper Crosby, Kansas City, MO, 1975. Projetado por Helmut 
Jahn, possui três treliças, cada uma com 8,27 metros de altura e cobrindo vãos de 8,2 m por 98,8 m, que sustentam  
o telhado abaixo. 
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2.27. R. Buckminster 
Fuller, Pavilhão dos 
Estados Unidos, 
Exposição 
Internacional de 1967, 
Montreal, Quebec, 
Canadá (destruído por 
um incêndio em 1976). 
Aqui, a estrutura 
espacial é curvada 
para formar uma 
esfera.

2.28. Felix Candela, restaurante, Xochimilco, México, 1958. Casca construída com concreto aplicado sobre uma tela 
de fios de aço, com uma espessura total de cerca de dez centímetros. 
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Cascas

Outro tipo estrutural emprega cascas. Ge-
ralmente feitas de concreto, as cascas podem 
ser grossas e pesadas ou extremamente finas 
e leves. O arquiteto americano Eero Saari-
nen tinha um interesse particular por super-
fícies curvas e usou parte de uma esfera 
cortada para gerar uma planta baixa trian-
gular para o auditório Kresge, no Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), Cam-
bridge, em 1954. Em seguida, concebeu 
amplas cascas curvas de concreto armado 
em balanço para o terminal da Trans World 
Airline (TWA) no aeroporto Idlewild (hoje 
aeroporto John F. Kennedy, Nova York, 1956-
1962) [21.14]. O espaço total coberto é de 
aproximadamente 65 por 89 metros, com 
enormes balanços de 25 metros de um lado 
e do outro. Em geral, as bordas dessas cascas 
são sujeitas a significativas forças internas 
e deformações, então grandes vigas correm 
ao longo das bordas para reforçá-las. Como 
se pode imaginar, os pilares em forma de pés 
que apoiam as cascas em balanço são arma-
dos com barras de reforço para suportar as 

enormes forças de tração geradas pelos bei-
rais de 25 metros. 

É possível construir cascas com muito 
menos material, como demonstrou o arqui-
teto mexicano Felix Candela em uma série 
de edifícios nas décadas de 1950 e 1960. Um 
bom exemplo é seu restaurante em Xochi-
milco, México, 1958 [2.28]. O concreto, apli-
cado manualmente sobre uma tela de aço, 
tem apenas dez centímetros de espessura, e 
o que dá resistência à estrutura não é a mas-
sa do material em si, mas as curvas da casca. 
A rigidez da estrutura é, num sentido verda-
deiramente matemático, uma função de sua 
dupla curvatura, pois é curvada tanto radial 
quanto circunferencialmente. 

Uma casca também pode ser curvada ou 
dobrada em apenas uma direção. Um bom 
exemplo disso é uma casca sanfonada, como 
no terminal do aeroporto internacional de 
Minneapolis, de Cerny Associates (1962-
1963) [2.29]. Um uso particularmente inte-
ressante de casca plissada é o do Assembly 
Hall da Universidade de Illinois (Urbana, 
1961-1962), de Harrison e Abramovitz, com 
os engenheiros Ammann e Whitney [2.30]. 

“Firmeza”: como um edifício fica em pé?  37  

2.29. Cerny Associates, terminal do aeroporto internacional de Minneapolis, MN, 1962-1963.  
A cobertura é uma estrutura plissada que lembra um simples leque aberto.
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Essa cúpula consiste em uma placa dobrada 
de 120 metros de diâmetro que repousa so-
bre uma série de suportes radiais que se 
elevam para fora a partir de um anel na base. 
Os enormes empuxos laterais exercidos na 
borda externa da cúpula são absorvidos por 
um cinturão de quase mil quilômetros de 
cabos de aço colocado sob tensão em toda 
a volta. 

Estruturas suspensas

Sociedades tecnologicamente primitivas usa-
vam cipós e cordas para erguer pontes sus-
pensas desde tempos imemoriais. A partir 
do início do século xix, pontes suspensas 
começaram a ser construídas com correntes 
de ferro e, em seguida, feixes de cabos de 
aço. O exemplo clássico de uma ponte sus-
pensa moderna é a ponte do Brooklyn, que 
começou a ser construída por John Augustus 
Roebling em 1867 e foi concluída por seu 
filho, George Washington Roebling (com a 
supervisão da esposa de George, Emily), em 
1883 [2.31]. Nessa ponte, fios de aço foram 
usados nos cabos pela primeira vez. Desde 
sua construção, permanece sendo o modelo 
para pontes suspensas.

Apenas a partir de 1955 o princípio dos 
cabos sob tração passou a ser usado exten-
sivamente para outras construções além de 
pontes. Uma estrutura tracionada é especial-
mente eficiente, uma vez que o cabo todo 

fica tensionado, enquanto a maior parte das 
outras formas estruturais sofre com esforços 
compostos (como em uma viga simples, que 
está em compressão ao longo do topo e em 
tração ao longo da parte inferior). Um cabo 
suspenso assume uma curva descrita mate-
maticamente como uma catenária (muito 
próxima de uma parábola) e é uma forma 
estrutural ideal, pois fica inteiramente sob 
tração. De fato, se fosse possível congelar 
essa forma e invertê-la, o resultado seria um 
arco catenário ou parabólico quase sob total 
compressão. Tais arcos, e as formas aboba-
dais derivadas deles, foram usados pelo ar-
quiteto espanhol Antoni Gaudí na virada do 
século xix para o xx em Barcelona, Espanha 
[19.39]. Eero Saarinen, muito interessado 
em formas curvas expressivas, também usou 
a suspensão em uma série de construções. 
No rinque de hóquei Ingalls (Universidade 
de Yale, New Haven, Connecticut, 1955-
1956), Saarinen ergueu um arco parabólico 
de concreto armado no comprimento do 
rinque, suspendendo cabos do arco para as 
paredes curvas embaixo, de cada lado do 
prédio. Uma plataforma de madeira foi en-
tão colocada sobre os cabos. Saarinen am-
pliou essa ideia no terminal do aeroporto 
Dulles, próximo a Washington, DC (1958-
1962) [2.32]. Lá, ele criou duas fileiras de 
colunas inclinadas para fora e com o topo 
curvado para cima a fim de carregar vigas 
ao longo de todo o comprimento do termi-
nal. Entre as duas longas vigas paralelas, 
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2.30. Harrison e Abramovitz, arquitetos, e Ammann e Whitney, engenheiros, Assembly Hall da Universidade de 
Illinois, Champaign, IL, 1961-1962. A cúpula é uma casca plissada com ondulações que radiam a partir do centro. 
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2.31. John Augustus 
Roebling, ponte do Brooklyn, 
Nova York, NY, 1867-1883. 
Esta ponte estabeleceu a base 
estrutural para todas as 
pontes suspensas modernas; 
também nela empregou-se o 
primeiro aço usado em uma 
estrutura americana.

2.32. Eero Saarinen, terminal do aeroporto internacional Dulles, Washington, DC, 1958-1962. A cobertura é suspensa 
por cabos ancorados nas vigas que se estendem ao longo de cada lado do edifício.
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foram suspensos cabos. Placas de concreto 
foram colocadas sobre estes para criar a pla-
taforma da cobertura. Isso pode não parecer 
uma estrutura leve, mas o peso morto da 
plataforma era necessário para impedir que 
o telhado se movesse com o vento.

Outro edifício que usa esse princípio é 
o do Federal Reserve Bank (Minneapolis, 
Minnesota, 1971-1973), de Gunnar Birkerts. 
O programa de necessidades do prédio esti-
pulava que houvesse um grande espaço abai-
xo do piso térreo; nessa área coberta, sem 
colunas de apoio, carros-fortes entregariam 
e retirariam dinheiro. Isso significava que 
não poderia haver colunas no subsolo para 
sustentar a estrutura do edifício, e a solução 
de Birkerts para esse dilema foi carregar o 
prédio todo em cabos suspensos no alto das 
duas torres, como uma ponte estaiada [2.33]. 
As paredes externas são estruturas reticula-
das rígidas presas aos cabos, e todas as vigas 
dos pisos são conectadas a essas estruturas; 
assim, todas as cargas das lajes e das paredes 
são suportadas pelos cabos presos no topo 
das torres. Com essas sendo puxadas para 
dentro e para baixo dessa maneira, seus 
cumes seriam inevitavelmente puxados jun-
to; por isso, no alto do edifício foi colocada 
uma treliça para mantê-las separadas. Bir-
kerts também previu a construção de dois 
arcos acima das torres, a partir dos quais 
pisos adicionais poderiam ser suspensos 
caso viesse a ser necessário expandir o edi-
fício verticalmente. Se isso for feito, os em-
puxos laterais para fora gerados pelos novos 

arcos irão contrabalancear alguns dos em-
puxos laterais para dentro criados pelo pisos 
mais baixos pendurados nos cabos. 

Edifícios também podem ser suspensos 
por cabos a partir de um único suporte de 
mastro, e a maior parte dos edifícios hoje 
em dia é construída com um dispositivo de 
suspensão desse tipo nos guindastes que er-
guem os materiais. Eles têm cabos ou varas 
de aço partindo de um mastro central que 
sustenta a extremidade do braço do guin-
daste. Um exemplo marcante dessa técnica 
sendo usada como a estrutura principal de 
um prédio é o edifício Westcoast Transmis-
sion (Vancouver, British Columbia, Canadá, 
1968-1969) [2.34], dos arquitetos Rhone e 
Iredale com os engenheiros Bogue e Babic-
ki. Nesse edifício, os pisos são suspensos por 
cabos saindo do núcleo central que se eleva 
acima da cobertura.

Membranas estruturais (tendas) 
e estruturas infladas

Desde o início da década de 1960, uma série 
de novos materiais vem permitindo técnicas 
de construção cada vez mais exóticas. Com 
o tempo, elas poderão se tornar tão triviais 
quanto a estrutura independente de metal, 
que era uma técnica muito inovadora quan-
do foi usada para construir o Palácio de 
Cristal de Londres, em 1851, mas que hoje 
é uma das formas estruturais mais comuns. 
Uma técnica variante é a membrana estru-
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2.33. Gunnar Birkerts, Federal Reserve Bank, 
Minneapolis, MN, 1971-1973. Diagrama das partes 
estruturais, mostrando os principais cabos estruturais  
e a treliça de travamento no alto. 
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2.34. Rhone e Iredale, 
arquitetos, e Bogue e Babicki, 
engenheiros. Edifício da 
Westcoast Transmission, 
Vancouver, British Columbia, 
Canadá, 1968-1969. Os pisos são 
sustentados por vigas e colunas 
presas aos cabos externos que se 
juntam no alto a um mastro 
central.

tural, ou estrutura tracionada; uma variação 
de um dos mais antigos tipos construtivos 
humanos. O arquiteto e engenheiro alemão 
Frei Otto concentrou seus esforços em de-
senvolver membranas estruturais nas quais 
uma tenda é suportada por mastros que sus-
tentam uma rede de cabos esticados entre-
laçados e presos a fixações ancoradas no solo 
(isso previne que a membrana tremule ao 
vento). A membrana em si é presa a essa 
rede. Um bom exemplo foi o Pavilhão Ale-
mão da Exposição Internacional de Mon-
treal, Canadá, 1967 [2.35]. 

Outra técnica construtiva criada na se-
gunda metade do século xx é a estrutura 
inflada, que se tornou possível graças aos 
avanços tecnológicos em fibras têxteis, tece-
lagem e impregnação plástica. Uma de suas 
aplicações é para coberturas temporárias de 
piscinas e outros equipamentos sazonais. Em 
geral, a estrutura tem uma única membrana 
atada ao solo ou ao piso, e a atmosfera inter-
na é pressurizada com ventiladores que in-

flam a estrutura. Uma alternativa é uma 
parede inflável dupla (uma espécie de versão 
ampliada da piscina tubular inflável infantil), 
na qual tubos são presos uns aos outros de 
modo que, quando inflados, garantem a in-
tegridade estrutural, e a atmosfera dentro do 
recinto não precisa ser pressurizada. Um 
bom exemplo desse tipo foi o Pavilhão Fuji, 
na Exposição Internacional de Osaka, proje-
tado por Yutaka Murata (Japão, 1970) [2.36]. 
A desvantagem das estruturas infláveis é que 
elas exigem energia quase constante para os 
ventiladores manterem a pressão, e o tecido 
que as formas são suscetíveis a furos e ras-
gos. Cada vez mais as estruturas tensionadas 
e infláveis têm sido usadas para cobrir edifí-
cios esportivos, mas essas tecnologias são 
relativamente novas, e temos informações 
limitadas sobre como os materiais irão se 
manter ao longo do tempo e da exposição às 
intempéries. w
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Tecnologia e risco

Parece ser parte da aspiração humana a von-
tade de colocar em uso uma nova tecnologia 
logo que ela é desenvolvida. Existe um de-
sejo insaciável de sempre avançar pelos ca-
minhos da inovação, às vezes além dos 
limites possíveis. E, como infelizmente cos-
tuma acontecer, os riscos e as desvantagens 
de um novo procedimento ou material são 
descobertos apenas após a estrutura estar 
em uso. Os arquitetos gregos talvez tenham 
aprendido pela amarga experiência qual era 
o tamanho máximo de uma viga de pedra 
que podiam erguer antes de ela começar a 
rachar, e os arquitetos góticos se deram con-
ta de que tinham alcançado os limites de sua 
tecnologia quando a abóbada da catedral de 
Beauvais desmoronou. A compulsão pela 
novidade e leveza estrutural tornou-se par-
ticularmente evidente na arquitetura moder-
na após 1920, quando se começou a buscar 
cada vez mais a desmaterialização da arqui-
tetura (como na parede de vidro transparen-
te da Lever House). O objetivo tem sido 
conseguir o desempenho estrutural máximo 
com a mínima quantidade de material, usan-
do junções e conexões tão pequenas quanto 
possível. O resultado disso é que alguns pro-
jetos se mostraram fatais, como no caso das 

passarelas suspensas do saguão do hotel 
Hyatt Regency, em Kansas City, Missouri. As 
passarelas foram presas aos finos cabos de 
modo defeituoso e, por isso, despencaram 
em julho de 1981, matando 113 pessoas e 
ferindo outras 180.4

Estrutura como expressão 
cultural

Estrutura é mais do que apenas criar um 
arcabouço ou uma cobertura. Os materiais 
selecionados e a maneira como são monta-
dos, sugerindo solidez ou desmaterialização, 
são parte da visão que uma cultura tem de 
si mesma e de sua relação com a história. 
Então, como veremos na Parte Dois, a soli-
dez e o peso das pirâmides eram uma ex-
pressão da visão imutável do universo tida 
pelos egípcios, a harmonia de proporções 
dos templos gregos era uma representação 
do ideal de equilíbrio da filosofia grega, a 
elevação das catedrais góticas era uma ex-
pressão da esperança do Paraíso, e os es-
guios suportes das passarelas do Hyatt 
Regency seriam nosso presunçoso anseio de 
vencer a gravidade por meio da tecnologia 
moderna. Como construímos nos diz quase 
tanto quanto o que construímos. 

2.35. Frei Otto, Pavilhão Alemão, Exposição Internacional de 1967, Montreal, Quebec, Canadá. Nesta construção,  
a cobertura protetora é fornecida por uma membrana tensionada por cabos esticados e presos ao chão a partir de 
mastros.
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2.36. Yutaka Murata, Pavilhão Fuji, Exposição Internacional de 1970, Osaka, Japão. Tubos de tecido inflado criam 
seu próprio suporte firme.

NOTAS

1.  Louis I. Kahn, palestra proferida na Esco-
la de Arquitetura do Pratt Institute, Nova York, 
1973, citado em Lobell, John. Between Silence and 
Light. Boulder, CO, 1979, p. 42.

2.  Pesquisas recentes de George Mersey indi-
cam que as ordens gregas foram inicialmente 
desenvolvidas como imitação dos troncos das 
árvores dos pomares sagrados, e que os nomes 
das muitas partes que compõem as ordens podem 
ser traçados às oferendas sacrificiais feitas aos 
deuses. Isso será discutido em mais detalhes no 
Capítulo 11.

3.  Para uma análise estrutural do Panteon, 
ver Hutchinson, Mark e Paul. “On the Structure 
of the Roman Pantheon”. Art Bulletin, 68, pp. 124-
134, mar. 1988. Ver também discussões sobre a 
estrutura do Panteon em Mainstone, R. Develop-
ments in Structural Form, e em Salvadori, M. Why 
Buildings Stand Up (citados nas sugestões de lei-
tura a seguir).

4.  Ver uma análise da queda das passarelas 
do Hyatt Regency em Ross, Steven S. Construction 
Disasters: Design Failures, Causes, and Prevention. 
Nova York, 1984, pp. 388-406. Em janeiro de 1985, 
o estado de Missouri revocou as licenças profis-
sionais de dois engenheiros estruturais que ha-
viam projetado as passarelas, depois de eles terem 
sido indiciados por negligência profissional grave 
em novembro de 1985. 
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3.10. Catedral de Salisbúria, Salisbúria, Inglaterra, 1220-1266. Interior, nave central. A repetição dos tramos e as 
camadas horizontais marcantes atraem o olhar ao longo do eixo. 
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CAPÍTULO 3

“Deleite”: espaço em arquitetura

A história da arquitetura é, antes de mais nada,  
a história dos homens dando forma ao espaço. 

Nikolaus Pevsner, Panorama da Arquitetura Ocidental, 
1943

A arquitetura é a arte por meio da qual nos 
deslocamos, a arte que nos envolve. Se Ni-
kolaus Pevsner estabeleceu uma questionável 
divisão entre “arquitetura” e “construção”, 
há pouco desacordo sobre sua mais profun-
da observação de que a arquitetura é a cria-
ção de espaço.1 Como ele observa, pintores e 
escultores afetam nossos sentidos ao criarem 
mudanças em padrões e nas relações propor-
cionais entre as formas com a manipulação 
da luz e da cor, mas apenas os arquitetos 
modelam o espaço no qual vivemos e pelo 
qual nos movemos. Frank Lloyd Wright acre-
ditava que o espaço era a essência da arqui-
tetura e descobriu que a mesma ideia era 
expressa por Okakura Kakuzo em O Livro do 
Chá. A realidade da arquitetura não está nos 
elementos sólidos que parecem fazê-la: ao 
contrário, “a realidade de uma sala deve ser 
encontrada no espaço encerrado pela cober-
tura e pelas paredes, não no telhado e nas 
paredes em si”.2

O arquiteto manipula diversos tipos de 
espaço. Primeiro, existe o espaço físico em 
si, que pode ser imaginado como o volume 
de ar delimitado pelas paredes, o chão e o 
teto de um cômodo. Isso pode ser facilmen-
te computado e expresso em metros cúbicos 
ou outra unidade de medida. 

Mas também há o espaço perceptual – o 
espaço que pode ser percebido ou visto. Num 
edifício com paredes de vidro, por exemplo, 
o espaço perceptual pode ser bastante am-
pliado, sendo impossível de quantificar. 

Relacionado ao espaço perceptual está 
o espaço conceitual, que pode ser definido 
como o mapa mental que carregamos em 

nossa cabeça, a planta guardada em nossa 
memória. Edifícios que funcionam bem são 
aqueles que os usuários podem entender ins-
tintivamente com sua memória visual e atra-
vés dos quais podem se mover facilmente 
com uma espécie de inevitabilidade; cons-
truções assim possuem um bom espaço con-
ceitual. 

O arquiteto também cria de modo deci-
sivo o espaço comportamental, ou o espaço 
que podemos de fato usar e pelo qual pode-
mos nos mover. Todos esses tipos básicos de 
espaço podem ser observados na casa Lloyd 
Lewis em Libertyville (Illinois, 1939), de 
Frank Lloyd Wright [3.1]. De dentro da sala 
de estar, olhando para a lareira, a vista é de-
finida pelas estantes de livro embutidas, os 
tijolos da estrutura da lareira, o piso e o teto 
[3.2]; todas as superfícies são opacas e nos 
passam uma sensação de confinamento; o 
espaço físico é evidente. Ao olhar para a es-
querda, a vista se prolonga para o campo e 
o bosque mais adiante através de uma série 
de portas-balcões envidraças [3.3]. Desse 
ponto de vista, o espaço perceptual se esten-
de para além do campo e até o céu, tão dis-
tante quando a vista alcançar. Movendo-se 
em direção à sala de jantar, vemos a mesa de 
alvenaria contígua a uma parede de tijolos 
[3.4]. Para ir da sala de estar para a cozinha, 
passando pela sala de jantar, devemos nos 
mover em torno da mesa de alvenaria, já que 
ela está presa ao piso. Em termos puramen-
te físicos, a mesa ocupa um volume bem 
pequeno, alguns poucos metros cúbicos com-
parados com as centenas de metros cúbicos 
do volume combinado dos espaços de estar 
e jantar, mas, em termos comportamentais, 
ela determina de maneira decisiva como po-
demos nos deslocar pelo espaço.

O espaço arquitetônico determina o 
comportamento de modo mais poderoso do 
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