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A r c o
( A r q u i t e t u r a )

Parte de um muro que é estendida 
circularmente sobre uma 

abertura. Inicialmente, todas as aberturas 
em edifícios, portas e janelas eram 
cobertas na parte superior com madeira 
ou grandes peças de pedra, inclusive 
com vigas metálicas; até que se chegou 
à bela ideia de estender sobre elas um 
arco de pequenas pedras. Encontramos 
poucos exemplos de que os antigos 
tenham abobadado com arcos pequenas 
aberturas como portas e janelas. A 
forma quadrangular das aberturas é, sem 
dúvida, de melhor gosto e, portanto, deve 
ser preferida sempre que a necessidade 
não exigir um arco. É difícil dizer de 
onde vem o gosto dos modernos por 
portas e janelas arredondadas, sobretudo 
porque hoje se sabe cortar pedras de 
modo que também aberturas muito 
amplas possam ser muradas, sem que seja 
motivo de preocupação o perigo causado 
pela pressão da parede sobreposta.

Motivo de maior escândalo é o erro 
tão habitual da maioria dos arquitetos de 
misturar janelas redondas e retangulares, 
acreditando conferir mais prestígio a 

um edifício se distinguirem, por meio 
de janelas redondas, o centro de uma 
fachada das suas laterais. Já é repulsivo 
ao olho habituado à nobre simplicidade 
dos antigos ver no centro de um edifício, 
entre janelas retangulares, uma porta 
abobadada. O verdadeiro gosto parece 
rejeitar pura e simplesmente todos os 
arcos sobre portas e janelas e tolerá-las 
apenas ali onde são imprescindíveis em 
virtude da necessidade, como em arcadas, 
que serão tratadas no próximo verbete.

É completamente intolerável ver 
arcos colocados sobre colunas, já que não 
se pode evitar a ideia de que as colunas 
são afastadas umas das outras pela 
pressão dos arcos. Mal se compreende 
como bons arquitetos puderam cometer 
um erro tão incongruente, observado 
muitas vezes com desagrado nos 
edifícios mais magníficos, como, por 
exemplo, no Castelo Real de Berlim (*).

Negligenciaremos aqui a forma 
dos arcos e a maneira de cortar as 
pedras para esse fim, a espessura 
dos arcos, a resistência necessária e 
outros aspectos meramente mecânicos. 

(OT)

(*) Atual Palácio da 
Cidade de Berlim [NT].
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