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RESUMO 

Este trabalho pretende mostrar que relações entre arquitetura e música existem des-

de a antiguidade e permanecem sendo foco de estudos de profissionais de várias áreas, 

sendo eles arquitetos, matemáticos, filósofos, engenheiros, compositores e/ou músicos. 

Várias aproximações são descritas, como as que estabelecem relações matemáticas, 

formais, teóricas, metafóricas e até mesmo de processos criativos de arquitetos e compo-

sitores, já que ambas (arquitetura e música) são manifestações culturais produzidas pelo 

homem e para o homem. 

Na última parte da monografia é apresentado um exercício projetual, onde foram e-

laborados os seguintes objetos: escola técnica de música e auditório para a região da 

Granja Vianna, em Cotia, São Paulo. 

A partir da escolha de uma peça musical, a Pequena Fuga em G menor de Johann 

Sebastian Bach, e do levantamento das características e análises gráficas dessa composi-

ção como, sistemas de notação, grafia e representação, foi possível realizar a subdivisão 

da música em diferentes camadas de estudo (com a cooperação de programas de compu-

tador) e através da análise delas, elaborar um modelo de linguagem pertinente ao projeto 

arquitetônico que guiou o partido, os módulos, a forma e os materiais usados no projeto 

da Escola Técnica de Música e do Auditório. 
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ABSTRACT 

This paper intends to show that the relations between architecture and music exist since 

the classical age and they continue being the focus of studies of professionals from different 

areas, such as architects, mathematicians, philosophers, engineers, composers and/or musi-

cians. 

A number of examples are presented showing such relations between architecture and 

music, like the ones which establish mathematical, formal, theoretical and metaphorical rela-

tions, and even from creative processes from architects and composers, since both (architec-

ture and music) are cultural manifestations produced by men and to men.  

In the last part of this paper, a design exercise is presented, where the following objects 

were developed: technical school of music and auditorium to the Granja Vianna region, in 

Cotia, São Paulo 

Using the music piece, Little Fugue in G minor from Johann Sebastian Bach, as a starting 

point, as well as the study of its features and graphical analysis, such as  notation systems, 

writing and representation, it was possible to subdivide the song into different layers of study 

(with the help of  computer softwares) and, through their analysis, elaborate a language model 

according to the architectural project that guided the modules, the form and the materials used 

in the project of the Technical School of Music and the Auditorium.  
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INTRODUÇÃO 

“Os números por meio dos quais os acordes sonoros afetam nossos 

ouvidos com prazer devem ser os mesmos que agradam à nossa 

vista e ao nosso pensamento” 

(Albert, 1452). 
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Quando falamos em relacionar a arquitetura com a música muitas pessoas podem 

pensar: sim, vejo em ambas algumas semelhanças. Ritmo, intervalo, harmonia e movi-

mento existem nas duas artes, além disso, a música possui o interessante aspecto de ser 

capaz de provocar sentimentos, atitudes e sensações nos ouvintes, algo que a arquitetura 

também parece fazer com os seus usuários. Além disso, um espaço arquitetônico pode 

possuir elementos que valorizam a música, integrando-a ao ambiente, demarcando per-

cursos, e a arquitetura pode ser usada como um meio pelo qual o som se apropria pelo 

espaço (através da forma, tamanho e dos materiais utilizados, por exemplo). 

Ao procurar por contribuições da música para a arquitetura, não podemos somente 

nos deter nos paralelos obtidos pelo ritmo (a repetição de elementos), pelos intervalos 

(espaços e distâncias), pela harmonia (usada para atingir o equilíbrio entre as partes e o 

todo), e pelo movimento (também chamado de melodia, se refere ao conjunto dos ele-

mentos presentes). As relações entre arquitetura e música que estão sendo discutidas 

neste trabalho procuram ir um pouco além, e mostrar uma preocupação que existe desde 

a antiguidade clássica e que hoje continua a ser o foco dos estudos de profissionais de 

diversas áreas, sendo eles matemáticos, filósofos, arquitetos, engenheiros, compositores 

e músicos. 

Essas preocupações estão totalmente ligadas ao ato de criar (projetar e compor) e 

dialogam entre duas vertentes da percepção humana, o olhar e o escutar, que interagem 

entre si livremente.  
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As aproximações aqui descritas, como as que estabelecem relações matemáticas, 

formais, teóricas, metafóricas e até mesmo de processos criativos dos arquitetos tratam 

principalmente da importância da união das artes, o fator arquitetura + música, sua con-

tribuição e influência para a vida das pessoas. 

Mas quais são as relações entre arquitetura e música que podem ser obtidas com 

a matemática? Sem dúvida nenhuma é através das proporções e escalas que elas serão 

percebidas. Só ouvimos uma música porque os sons são produzidos por vibrações perió-

dicas e regulares que possuem uma altura fixa. Porém, o homem é capaz de perceber 

mais facilmente as proporções quando essa questão está nas dimensões visíveis, como é 

o caso da arquitetura. Por esse motivo as duas artes começaram a ser comparadas. 

Escala em música diz respeito à organização ordenada de tons pela freqüência 

vibratória de sons - do som de freqüência mais baixa para o som de freqüência mais alta, 

ou vice e versa – que gera intervalos conhecidos entre as notas. Geralmente só gostamos 

de uma música quando a proporção entre as notas executadas nos satisfaz, isto é, quando 

as razões de freqüência de duas ou mais notas gera um som agradável a nossos ouvidos. 

Já na arquitetura, se lidamos com proporções variadas ou se introduzimos um vão dife-

rente dentro de uma malha regular, podemos causar boas impressões nos usuários ou 

eles podem nem perceber que isso aconteceu.  

Sempre foram feitas várias tentativas para descobrir princípios de proporcionalidade 

em arquitetura que pudessem ser análogos a princípios matemáticos de escalas musicais, 

usando da seção áurea e da série Fibonacci, por exemplo. Na antiguidade clássica,  
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Pitágoras desenvolveu os princípios da harmonia musical, estabelecendo razões numéri-

cas que foram consideradas fundamentais para a perfeição de qualquer construção arqui-

tetônica, influenciando arquitetos e teóricos ao logo de séculos. Já nos projetos contem-

porâneos podemos destacar uma forma de projetar que leva em consideração esse fator 

arquitetura + música, que são os trabalhos baseados na sobreposição de camadas. 

Na parte final da monografia é apresentada a elaboração de um exercício projetual 

que foi realizado ao longo do ano, como parte das atividades para conclusão do curso, 

onde foram desenvolvidos os seguintes objetos: uma escola técnica de música e um au-

ditório para a região da Granja Vianna, em Cotia, São Paulo. 

Para este projeto foi pensado um conceito que permitiu mapear elementos caracte-

rísticos de uma música e os transpor para a arquitetura, de maneira que esses elementos 

fossem interpretados com a linguagem dela. A partir da escolha de uma peça musical, no 

caso a Pequena Fuga em G menor de Johann Sebastian Bach, e do levantamento das 

características e análises gráficas dessa composição com a cooperação de alguns pro-

gramas de computador, como o auto CAD, foi possível fazer a divisão da música em 

quatro diferentes camadas (camada rítmica,camada harmônica, camada melódica e ca-

mada timbral) e analisá-las para elaborar um modelo de linguagem modular pertinente 

ao projeto arquitetônico, guiando assim o partido da Escola Técnica de Música e do Au-

ditório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11    RAZÕES, PROPORÇÕES E ESCALAS NA ARQUITETURA E NA MÚSICA 

“Devemos de agora em diante pegar emprestadas todas as regras 

para o acabamento de nossas proporções,dos músicos, que são os 

maiores mestres desses tipos de números, e dessas coisas em que a 

natureza e revela mais excelente e completa.”  

(Leon Battista Alberti) 
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1.1  PITÁGORAS E A HARMONIA 

Muitos filósofos fazem referência à existência de uma escola pitagórica, onde o racio-

cínio matemático alimentava pensamentos e o número natural não era visto de maneira abstra-

ta, tornando-se objeto de estudos aprofundados. 

Através de suas observações da natureza, o matemático grego Pitágoras (530 a.C.) 

passou a considerar os números naturais contáveis como sendo o princípio de todas as coisas, 

e a música como parte da existência de uma harmonia universal (Figura 1), criando um racio-

cínio matemático que serviria para ajudar a compreender os mistérios da humanidade, nos 

mais diversos campos do conhecimento. 

Ele e seus discípulos estudaram as relações matemáticas que existem nos sons, rela-

ções que são conhecidas hoje como a ciência dos intervalos musicais ou canônica, e formula-

ram uma escala que acabaria se tornando a base da música ocidental durante muitos séculos, 

conforme explicação a seguir. 

De acordo com o arquiteto, professor e escritor dinamarquês, Steen E. Rasmussen 

(1898 – 1990), isso ocorreu da seguinte maneira:  

Segundo uma lenda, Pitágoras ouviu um ferreiro martelar uma bigorna com três dife-

rentes martelos, o que produziu sons que também eram diferentes e que ele considerou bastan-

te agradáveis. 

Figura 1 - Pitágoras e seus discípulos fazem expe-

riências com instrumentos musicais. 

(Fonte: Wittkower, 1971) 
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“Continuou a investigar o fenômeno e descobriu que os comprimentos das três 

cabeças de martelo estavam mutuamente relacionados na razão de 6:4:3. A mai-

or delas produzia a nota tônica; o tom da intermediária era uma quinta acima e a 

menor das três cabeças, uma oitava acima” (RASMUSSEN, 2002, p. 107). 

O matemático observou então que o som estava relacionado com as medidas e que os 

sons harmônicos
1
 surgem a partir das razões entre o tamanho dos objetos que os produzem. 

Assim, ele passou a estudar sons que, embora distintos, pudessem ser combinados entre si 

para produzir proporções agradáveis aos ouvidos.  

Utilizando um monocórdio (Figura 2), um instrumento de uma única corda esticada 

entre dois cavaletes fixos em uma mesa ou caixa de madeira, Pitágoras fez diversas observa-

ções ao tencionar e tocar a corda, dividindo-a em seções. 

“A princípio, seus experimentos evidenciavam relações entre comprimento de 

uma corda estendida e a altura musical do som emitido quando tocada.”  

(ABDOUNUR, 2006, p. 4). 

A constatação de que as relações de comprimentos de corda formados por razões de nú-

meros inteiros produziam determinados intervalos sonoros foi um grande marco para a escola 

pitagórica e outros instrumentos começaram a ser desenvolvidos, como por exemplo, o tetra-

córdio, instrumento constituído por quatro cordas. 

                                                 

1 Sons puros produzidos por diferentes freqüências. 

Figura 2 – Monocórdio medieval exposto no 

Museu nacional Germânico de Nuremberg. 

(Fonte: www.acanto.com.br) 
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Segundo o matemático brasileiro O. J. Abdounur o experimento no monocórdio ocorreu 

da seguinte maneira (Figura 3): A corda esticada equivalia ao som „uníssono‟ - proporção 1:1. 

Ao pressionar a corda na metade – proporção 1:2 – tem-se o „diapason‟ ou intervalo de uma 

oitava, sendo seu som igual ao anterior, só que mais agudo. 

Pressionar a corda a proporção de 2:3 de sua extensão revelou um novo som equivalente 

a um intervalo de quinta ou „diapente‟ (penta, cinco), e pressioná-la a proporção de 3:4 equi-

vale ao chamado „diatessaron‟ (tessares, quatro), ou intervalo de quarta, já que se ouve um 

tom referente a uma quarta cima do tom emitido pela corda inteira. Dividir a corda sucessi-

vamente fez com que Pitágoras encontrasse relações matemáticas entre cada som através das 

frações (BOYD-BRENT, 2002). 

Este princípio é o mesmo que ocorre em qualquer instrumento de corda, porém não pen-

samos sobre isso ao ouvir uma peça no violão. As variações de freqüência sonora a partir das 

proporções das cordas possibilitaram o surgimento de uma escala diatônica pitagórica de sete 

sons harmônicos, utilizando a chamada consonância pitagórica
2
. Essa escala se baseia na 

sucessão de quintas, ou seja, é formada sempre multiplicando o som anterior pela razão 3:2 e 

permaneceu utilizada como base para a música medieval, até o fim da era renascentista, por 

volta de 1600, não sofrendo alterações muito significativas até o início do século XX. Experi-

ências desse tipo também estavam sendo realizadas na China praticamente na mesma época. 

                                                 

2 Sons que combinam entre si de maneira agradável ao ouvido 

 

Figura 3 - Experimento de Pitágoras mostra as 

relações entre o tencionamento de uma corda e os 

intervalos harmônicos. 
(Fonte: Boyd-Brent, 2002). 

Proporção 3:4 – três quartos de corda. Uma quarta. 

Proporção 1:1 – corda inteira. Som fundamental. 

Proporção 1:2 - meia corda. Intervalo de oitava. 

Proporção 2:3 – dois terços de corda. Uma quinta. 
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Na Figura 4, podemos ver um exemplo de como a escala
3
 diatônica pitagórica se rela-

ciona com uma das escalas utilizadas hoje em dia, a escala diatônica natural. Em destaque, 

temos as proporções estabelecidas por Pitágoras e os intervalos entre as notas que se mantive-

ram nos dois modos de progressão de sons. (COPLAND, 1974) 

Ficou claro para os pitagóricos que as proporções aritméticas entre os números inteiros 

são capazes de produzir sons musicais, mas convém observar que naquela época ainda não se 

falava em ondulações e freqüências sonoras ou fenômenos ondulatórios, embora fosse conhe-

cido que o som deveria ser uma massa que se propagava pelo ar.  

Para os discípulos de Pitágoras também era natural estabelecer relações da música com 

a astronomia e a matemática, já que ambas faziam parte das áreas do conhecimento humano 

usadas para explicar o universo. 

Diziam eles que existiam três tipos de música: a música instrumentalis, a música hu-

mana e a música mundana. A primeira era produzida pelos instrumentos musicais, incluindo 

as cordas vocais; a segunda era a produzida pelo corpo e a alma, sendo portando inaudível; e a 

terceira, era a música das esferas produzida pelo cosmos, já que os movimentos dos corpos 

celestes deveriam propagar algum som, mesmo que este fosse inaudível. 

                                                 

3 Uma escala é uma série de sons arranjados numa progressão (ascendente ou decrescente) de freqüências. 

Figura 4 – Exemplos de escalas Pitagórica e 
Natural e a relação das notas com as proporções 

existentes entre elas. 

(Fonte: a partir de Copland, 1974) 

EXEMPLO: Escala de dó maior 

Razões entre notas na Escala Diatônica Pitagórica. 

Ouvir faixa 1 do cd anexo. 

Razões entre notas na Escala Diatônica Natural. 

Ouvir faixa 2 do cd anexo. 
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O termo harmonia surge então como um parâmetro ordenador, significando não so-

mente aquilo que agrada aos nossos ouvidos, mas também aquilo que está em perfeita conso-

nância com o cosmos. 

Os gregos da antiguidade clássica chamavam de Quadrivium os quatro ramos do co-

nhecimento: a astronomia (grandeza em movimento), a geometria (grandeza em descanso), a 

aritmética (números absolutos) e a música (números aplicados). Esses ramos faziam parte da 

matemática e, juntamente com o Triviun, composto pela gramática, dialética e retórica, eram 

considerados essenciais ao conhecimento humano.  

Passa-se a haver uma classificação de mundo como este sendo regido pela harmonia, e a 

música é considerada sua maior expressão. Harmoniai revela tudo aquilo que está em perfeita 

sintonia com o cosmos, seja em música, seja em escultura, seja em arquitetura, já que todas 

partem de um único princípio: o número. As Leis das proporções harmônicas eram aceitas 

para todas as artes. (RABELO, 2007). 

Essa teoria sobreviveu até meados do século XVII por meio de astrônomos e filósofos, 

como o inglês Robert Fludd (1574 – 1637). Ele considerou o universo como um grande mo-

nocórdio e os astros (planetas, sol e lua) deveriam estar posicionados de acordo com as regras 

da harmonia musical de Pitágoras, com as distâncias respeitando as proporções dos intervalos. 

O som associado a cada planeta é tanto mais agudo quanto maior for a distância do planeta em 

relação à Terra (Figura 5).  

Figura 5 – O Divino Monocórdio, de Robert        
Fludd. (Fonte: www.portaldoastronomo.org) 
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1.2  SEÇÃO ÁUREA E SÉRIE FIBONACCI 

Ao continuar com as observações da natureza, os Pitagóricos acabaram por descobrir os 

números irracionais e delimitaram os princípios das razões da seção áurea, que seriam razões 

harmônicas entre dois seguimentos. Essa proporção veio sendo adotada desde a Antiguidade 

Clássica e continua sendo usada até os dias de hoje. (RASMUSSEN, 2002). 

“(...) Diz-se que um seguimento de linha está dividido de acordo com a seção 

áurea quando é composto de duas partes desiguais, das quais a primeira está pa-

ra a segunda como a segunda está para o todo. Se chamarmos às duas partes a e 

b, respectivamente, então a razão de a para b é igual à razão de a para a+b” 

(RASMUSSEN, 2002, p. 110).  

O arquiteto húngaro G. Doczi descreve em seu livro “O poder dos limites”, que a fórmula 

da seção áurea pode ser então expressa pela equação a: b = b (a + b) e os valores arredonda-

dos em três casas decimais para a razão entre as maiores e menores partes da seção são os 

números 0, 618 e 1, 618. O retângulo de proporção 5:8 (Figura 6) é o mais utilizado, pois esta 

razão é a que mais se aproxima desses valores, onde podemos observar a equivalência: 

𝐴:𝐵 = 𝐵:  𝐴+ 𝐵 = 0,618….                   ou                    𝐵:𝐴 =  𝐴 + 𝐵 :𝐵 = 1,618… 

5: 8 = 8:  5 + 8 = 0,615…                       ou                    8: 5 =  5 + 8 : 8 = 1,62… 

Obtemos razões próximas a seção áurea através das proporções das harmonias musicais, 

conforme demonstrado na Figura 7, onde a diferença entre elas é mostrada pela letra d. 

Figura 7 – A seção áurea nos sons harmônicos.  

(Fonte: a partir de Doczy, 1990) 

Figura 6 - As proporções no retângulo áureo 5:8. 

(Fonte:a partir de Doczy, 1990) 

 



ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE A ARQUITETURA E A MÚSICA 

 

22 
 

Podemos ver nas Figuras 8 a 10 uma equivalência visual entre as harmonias musicais pi-

tagóricas e a construção da seção áurea em alguns elementos geométricos. (DOCZI, 1990) 

Na arquitetura clássica, principalmente em relação aos seus templos, observamos facil-

mente proporções e equilíbrio. A arquitetura deveria mostrar aqueles ideais de maneira que as 

medidas dos edifícios gregos eram múltiplos ou submúltiplos do diâmetro médio das colunas - 

um módulo – o que faz com que a relação entre a parte menor e a parte maior seja a mesma 

entre a parte maior e o todo. 

Observamos essas relações tanto na planta, quanto nas fachadas de vários edifícios clássi-

cos, principalmente em templos como o Parthenon de Atenas (século V a.C.), que pode ser 

considerado um bom exemplo para a harmonia aplicada a um edifício da Antiguidade devido 

à precisão de suas medidas e das razões nele encontradas (Figura 11). 

Neste caso, constatamos que as medidas presentes no templo referem-se tanto a harmonia 

pitagórica quanto ao retângulo áureo. 

Em sua fachada, cabe um retângulo áureo deitado e suas colunas possuem altura igual a 

cinco vezes e meia a largura da base. O topo dos capitéis aproxima-se do ponto de ouro
4
 da 

altura total. Os eixos das duas colunas dos cantos mais a linha do chão e topo do entablamento 

formam dois retângulos áureos de √5. (ver Figura 12) 

                                                 

4 Ponto de ouro se refere ao único ponto que divide uma linha qualquer em partes desiguais capaz de estabelecer essa relação 
áurea. 

Figura 8 – Diapente ou 2:3. 

(Fonte: Doczi, 1990) 

Figura 9 – Diatessaron ou 3:4 

(Fonte: Doczy, 1990) 

Figura 10 – Diapason ou 1:2. 
(Fonte: Doczy, 1990) 
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As colunas possuem ritmos proporcionais que representam uma alternância de elementos 

fortes e fracos. As colunas frontais estão na razão de 3:4, correspondendo a um diatessaron ou 

intervalo de quarta musical. A planta baixa corresponde a dois retângulos áureos revelando 

um diapente, razão 2:3. (DOCZY, 1990). 

Mais adiante, Leonardo Pisano Fibonacci formula a partir dos princípios da seção áurea, a 

Série Fibonacci. Através dela é possível obter uma série somatória de números inteiros, cada 

nova unidade formada pela soma das duas anteriores: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 etc., na qual 

quanto mais a série cresce, mais ela se aproxima da razão da seção áurea, já que qualquer nú-

mero dividido pelo seguinte dá aproximadamente 0,618 e qualquer número dividido pelo seu 

antecedente dá aproximadamente 1,618. 

Curiosamente essa razão pode ser observada também em quase todas as folhas e pétalas 

de flores e em várias outras formas orgânicas da natureza, assim como no próprio corpo hu-

mano. 

  

Figura 11 – Parthenon de Atenas. 
(Fonte: www.pathwaysofhistory.com) 

Figura 12 – A proporção áurea na fachada frontal  
e planta do Parthenon. 

(Fonte: a partir de Doczy, 1990) 
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1.3  A MÚSICA NOS TRATADOS ARQUITETÔNICOS 

Na Grécia antiga a música estava intimamente ligada à poesia, a dança e a religião. Com 

as descobertas de Pitágoras e a harmonia sendo considerada a representação da ordem divina, 

ela passa a ser vista de modo mais científico, com o desenvolvimento de um raciocínio musi-

cal muito influente para os romanos. 

Contudo, em Roma surge uma representação mais humanizada dos números, de maneira 

que há uma maior separação entre harmonia musical e harmonia arquitetônica, sendo essa 

última caracterizada principalmente por adaptar as proporções dos antigos templos gregos 

para os novos edifícios do Império Romano. 

O arquiteto romano Vitruvius (Século I a.C.) afirmou que os gregos antigos considera-

vam com sabedoria a importância das proporções em uma obra arquitetônica e que o homem 

deveria ser usado como medida padrão para todas as coisas, escrevendo o primeiro tratado 

sobre arquitetura que se tem notícia na história. 

Também tomaram o pensamento de Pitágoras e a teoria harmônica como referência em 

seus tratados, Leon Battista Alberti (1406-1472), Andrea Palladio (1508-1580) e François 

Bondel (1618–1686). Porém, ao longo do período renascentista a teoria musical desenvolveu 

novos intervalos entre notas e uma gama maior de proporções pode ser estabelecida também 

para a arquitetura e as outras artes, de forma que arquitetos como Guarino Guarini (1624-

1683) puderam trabalhar com novos princípios harmônicos, rompendo com o antigo sistema.
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1.3.1  MARCUS VITRUVIUS POLLIO 

Ao escrever o tratado De Architectura (Século I a.C.), Vitruvius fala do valor da educa-

ção do arquiteto e da importância das proporções existentes em uma obra arquitetônica utili-

zando como referência os pitagóricos, ao tratar da relação música, arquitetura e harmonia. 

Para ele, seria fundamental o arquiteto conhecer e dominar a matemática musical para assim 

poder empregar corretamente as razões em sua obra. 

“A música, o arquiteto deveria compreendê-la de tal modo que detenha os co-

nhecimentos teóricos canônicos e matemáticos, bem como „afinar‟ balistas, ca-

tapultas e scorpiones no justo tom.” (VITRUVIUS, 1999, p. 8) 

Ele recomendou também que se fizesse uma analogia entre o corpo humano e a harmonia 

perfeita de suas partes com um templo, para que este fosse bem construído, de maneira que o 

seu comprimento tivesse o dobro da sua largura. Ou seja, os edifícios deveriam estar de acor-

do com as proporções humanas e apresentar, portando, razões próximas da seção áurea. Por 

exemplo: Vitruvius pede que as proporções do vestíbulo (pronaos) e da câmara interna (cella) 

dos templos obedeçam a relação 3:4: 5, uma das razões presentes no corpo humano.  

Leonardo da Vinci interpreta e ilustra essa questão da proporção humana ao criar o ho-

mem vitruviano: tendo o umbigo como centro de um círculo, a altura do homem é igual ao 

alcance de seus braços estendidos e essas medidas formam um quadrado que contém o corpo 

humano em sua totalidade. (Figura 13)   

Figura 13 – O homem vitruviano e a harmonia de 
suas partes comparada com a harmonia musical. 

(Fonte: Rabelo, 2007) 

Figura 14 – Proporções do templo segundo Vitru-

vius, comparada com as razões musicais. 

(Fonte: a partir de Doczi, 1991) 
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A Figura 14 mostra a possível relação entre essas proporções de Vitruvius e as harmonias 

musicais de Pitágoras para as razões 2:1, 3:4 e 3:5 e na Figura 15 temos a comparação entre a 

proposta do arquiteto romano e um templo coríntio existente, onde as diferenças de medidas 

entre elas são marcadas pelas letras d1 e d2. 

Não só os templos estavam sujeitos às proporções de Vitruvius, outras construções roma-

nas também foram assim pensadas. A forma total do Arco do Triunfo de Constantino (Figura 

16) se aproxima de dois retângulos áureos, sendo que a metade da largura quando projetada 

sobre sua altura, marca o início da curvatura da abóbada e a base da arquitrave. A altura e a 

diferença do arco principal e a dos menores formam séries de relações áureas. O topo da cor-

nija principal e a linha de início dos arcos menores coincidem com os lados de dois retângulos 

áureos ao lado de um quadrado e um semicírculo. (DOCZY, 1990).  

O tratado de Vitruvius possui um total de dez livros. Nos cap. III e VIII, do Livro V, ele 

discursa ainda sobre a preocupação em relação ao comportamento sonoro nos espaços arquite-

tônicos, fazendo uma das primeiras referências escritas sobre o assunto, porém a tendência em 

associar arquitetura com música se enfraqueceu ao longo do período romano. 

Apesar de serem unidos pelos mesmos parâmetros proporcionais, os estilos arquitetônicos 

grego e romano eram bem diferentes, onde o primeiro se volta mais para templos e teatros e o 

segundo, para estradas, aquedutos, arcos, termas, tudo executado com impressionante técnica 

de engenharia.   
Figura 16 – Arco do Triunfo de Constantino, 
Roma. (Fonte: a partir de Doczi, 1990) 

Figura 15 – Proposta de Vitruvius comparada 

com um templo coríntio existente. 
(Fonte: a partir de Doczi, 1990) 



ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE A ARQUITETURA E A MÚSICA 

 

27 
 

1.3.2  LEON BATTISTA ALBERTI 

Resumidamente, logo nos primeiros séculos após Cristo, os cristãos começaram a adaptar 

os antigos edifícios romanos para seus propósitos. As basílicas responderam bem às suas ne-

cessidades por representar um local de justiça e disciplina, e tinham por característica a sim-

plicidade que desejavam para não distrair os fiéis. A música desse período foi caracterizada 

pela monofonia
5
 e era usada para acompanhar a liturgia cristã sendo chamada de monodia. 

(Figura 17) 

O período medieval entre os séculos XII e XIII foram marcados na arquitetura pelo „esti-

lo românico‟, na qual o foco é o espaço interno e sua aparência exterior é de um bloco intro-

vertido e pesado. O organum é desenvolvido na música sacra, com a junção de uma segunda 

voz (Vox organalis) que improvisava a intervalos de quarta e quinta, enquanto a Vox principa-

lis seguia com o canto gregoriano. Era o início da polifonia
6
 (Figura 18) 

Com o „estilo gótico‟, no século XIV, o edifício se torna cada vez mais vertical com o de-

senvolvimento dos contrafortes no exterior para transferir as cargas. Muito mais iluminado em 

seu interior, a escala é a da grandiosidade divida e o eixo simétrico é reforçado pelo ritmo dos 

pilares e arcos ogivais das catedrais. (Figura 19). Durante esse período o canto passou a en-

                                                 

5 Todas as vozes do coro faziam a mesma linha melódica a uma só voz. 

6 Polifonia ocorre quando duas ou mais vozes se desenvolvem preservando um caráter melódico e rítmico individualizado, 

em contraste à monofonia, onde só uma voz existe ou, se há outras, elas seguem a voz principal em uníssono ou à distân-
cia de oitava(s). 

Figura 17– Basílica de Santa Sabina, 422, Roma, 

e exemplo de monodia cristã em trecho de Alleluja 
Dies Santificatum. 

(Fonte: www.fotopedia.com e Michelutti, 2003) 

Ouvir faixa 3 do CD anexo. 

Figura 18 – Basílica românica de Santa Maria 

Madalena, Vézelay, França, e exemplo de orga-
num em trecho de Te Deum. (Fonte: Michelutti, 

2003 e Grout e Palisca, 2007) 

Ouvir faixa 4 do CD anexo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Melodia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monofonia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Un%C3%ADssono
http://www.fotopedia.com/
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globar três ou quatro vozes sobrepostas, se tornando mais complexo e a música obteve maior 

liberdade rítmica, com o aumento do interesse pela composição profana em oposição à sacra, 

em um movimento conhecido como Ars nova. (MICHELUTTI, 2003).  

No renascimento, a arquitetura fazia parte do campo dos ofícios, junto com a escultura e a 

pintura, e a música ainda fazia parte do quadrivium da antiguidade clássica, junto da astrono-

mia, da aritmética e da geometria. Foi nesse período que muitos artistas recorreram princi-

palmente as teorias musicais como suporte compositivo. 

Segundo o historiador de arte alemão Rudolf Wittkower (1901-1971), os arquitetos e ar-

tistas renascentistas usaram proporções correspondentes a intervalos musicais por meio de 

malhas modulares, mas eles não pretendiam traduzir a música em arquitetura. Faziam isso por 

causa da beleza que encontravam nas relações entre números inteiros. (WITTKOWER, 1971). 

O conceito de beleza fazia referência à harmonia das proporções e se tornou um parâme-

tro essencial para a construção de novas obras. O arquiteto L. B. Alberti declarou sobre a be-

leza: 

“(...) é a justa harmonia e a concordância entre todas as partes do todo de tal 

modo que nada possa ser adicionado ou retirado senão para pior.” (ALBERTI, 

1999, p. 97) 

Alberti escreve o seu tratado De Re Aedificatoria, que na realidade deveria ser apenas 

uma tradução com ilustração dos Dez Livros de Arquitetura de Vitruvius, o anteriormente   

Figura 19 – Catedral de Notre Dame de Paris, 
França e exemplo de música Ars Nova em trecho 

de Fuions de ci. (Fonte: Michelutti, 2003 e Grout e 

Palisca, 2007) 

Ouvir faixa 5 do cd anexo. 
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citado De Architectura, visto que este era considerado complexo demais, escrito com uma 

mistura de grego arcaico e latim, e faltavam-lhe exemplos ilustrativos de obras edificadas. 

Em contrapartida, ele escreve um novo tratado. Ao não se limitar a tradução encomenda-

da da obra de Vitruvius, Alberti nos apresenta sua contribuição em relação a reflexões sobre a 

arquitetura.  

Falava da música como princípio ordenador e dela derivariam ideais de proporção dos e-

difícios, seguindo critérios específicos. O arquiteto também foi influenciado por tratados mu-

sicais medievais como o De musica, de Boethius (480-525) e utilizou disso para constatar que 

ambas as artes (música e arquitetura) possuem um fundamento matemático comum. A partir 

disso faz uma analogia entre as proporções da arquitetura e da música.  

Listando quais seriam as proporções mais agradáveis de acordo com a consonância e a 

harmonia musical, Alberti aplica essas relações a um quadrilátero. Para ele, o arquiteto deve-

ria alcançar a correta relação entre os componentes principais de uma obra: números, propor-

ção e posição – o que ele chamou de concinnitas. (RABELO, 2007) 

Ao determinar três tipos de planos, curtos, médios e longos (Figura 20), Alberti relaciona 

intervalos musicais com módulos variados para as edificações para serem utilizados no com-

primento, largura ou altura de uma obra e que garantem uma boa proporção quando observa-

dos. Apesar de ter produzido poucas obras arquitetônicas, podemos observar como isso ocorre 

na Igreja de Santa Maria Novella (1470), conforme exemplificado por Wittkower (p.41): 

Figura 20 – Relações nos planos de Alberti. 

(Fonte: a partir de Pintore, 2004) 

1:1 

2:3 

3:4 

1:2 

4:9 

9:16 

1:3 

3:8 

1:4 
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Na Figura 21, podemos ver que toda a fachada pode ser inscrita em um quadrado que ao ser 

dividido ao meio, marca exatamente a separação entre o térreo e o primeiro piso (proporção 

2:1, uma oitava). Este quadrado ainda pode ser dividido em frações cada vez menores e a re-

petição delas irá compor a fachada (entablamentos, pórtico e volutas), mantendo a proporção 

2:1. O pórtico de entrada possui proporção 3:2 – uma quinta. A beleza da obra está na harmo-

nia dessas proporções e na repetição desses elementos, ou melhor, das razões que surgem e 

das relações das partes com o todo, ilustrando um método de duplicação ou progressão de 

razões. 

A arquiteta italiana Angela Pintore mostra em seu artigo (2004, p. 63) que Alberti tinha a 

intenção de provar que uma seqüência de retângulos proporcionais derivados de proporções 

originais poderia abarcar um grande número de possibilidades espaciais, (Figura 22). 

 

  

Figura 21 – Diagramas analíticos da fachada da Igreja de Santa Maria Novella. 

(Fonte: a partir de Wittikower, 1971) 

Figura 22 – Combinações harmônicas possíveis 
pela seqüência de retângulos proporcionais. 

(Fonte: Pintore, 2004) 
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1.3.3  ANDREA PALLADIO 

Nos seus Quattro Libri Dell`Architettura, o arquiteto italiano Andrea Palladio toma como 

exemplo as teorias de Pitágoras e Alberti e comenta também sobre o belo, dizendo que este 

resultará da correspondência entre as partes e o todo, do todo em si, e de cada parte sozinha, 

fazendo com que o edifício possa ser visto como uma coisa só, completo e em perfeita har-

monia. Um todo harmonicamente justificado. 

“O belo resultará da forma aprazível e da correspondência desse todo com suas 

partes, destas partes entre si e destas com o todo; desta maneira as estruturas a-

parecerão como um corpo inteiro e completo, donde cada membro concorda 

com o outro e todos eles são necessários para a completude do edifício” (PAL-

LADIO, 1997, p. 54) 

Usando esse princípio em praticamente todas as suas obras, principalmente em suas Vil-

las, Palladio se preocupava em empregar proporções harmônicas não somente nas fachadas, 

mas também nas relações entre os ambientes, partindo sempre de um eixo de simetria e utili-

zando de sete formas básicas, que ele chamou de primordiais: o círculo; o quadrado; o qua-

drado com sua diagonal como comprimento; o quadrado mais um terço; o quadrado mais me-

tade; o quadrado mais dois terços; e o quadrado duplicado. (Figura 23) 

Essas formas levam em consideração as proporções pitagóricas e são praticamente as 

mesmas que foram sugeridas cem anos antes por Alberti, porém aqui elas são intensamente 

exploradas em edifícios não somente religiosos.   

Figura 23 – As sete formas primordiais de Palla-

dio (Fonte: Almeida, 2005) 
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Ao analisar uma de suas obras, a Villa Foscari (1560) em Mira, Itália, verificamos que há 

uma proporção predominante, referente ao quadrado mais sua metade e que se repete por to-

dos os cômodos, mostrando um preciso encadeamento entre eles. 

Sua planta (Figura 24) mostra a forma simétrica na qual ela foi concebida, e cada ambien-

te possui uma proporção. Os cômodos menores estão em 3:4 (quadrado mais um terço – uma 

quarta). Os cômodos maiores e a escada possuem proporção 2:3 (quadrado mais metade – 

uma quinta). O cômodo lateral tem proporção 1:1 (quadrado único – uníssono), e o centro está 

em 1:2 (quadrado duplicado – uma oitava). (WITTKOUER, 1971) 

Quando Palladio fala em seu tratado das alturas de salas, ele mostra três tipos de propor-

ções: a aritmética, a geométrica e a harmônica. Ele chama de proporção aritmética aquela em 

que a segunda medida excede a primeira do mesmo modo que a terceira medida excede a se-

gunda (proporção 2:3:4). Por exemplo: 9 excede 6 por 3 assim como 6 excede 3 por 3. Na 

proporção geométrica, a primeira medida está em proporção para a segunda assim como a 

segunda está para a terceira (a:b=b:c). Por exemplo: 4 está para 6 assim como 6 está para 9. 

A proporção harmônica é bem mais complexa. Diz respeito a exceder um valor, e ser ex-

cedido por outro, através da mesma fração de valores ou então multiplicar a maior medida 

pela menor, multiplicar o resultado por dois, e depois dividir o resultado pela soma do maior 

com o menor valor (b=2ac/(a+c). Podemos entender melhor essas proporções nas ilustrações 

da Figura 25.  

Figura 24 – Planta baixa da Villa Foscari e análi-
se das proporções presentes na mesma. 

(Fonte: Wittikower, 1971 e Almeida, 2005) 
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Ao mesmo tempo em que eram escritos esses tratados arquitetônicos, alguns teóricos mu-

sicais, como o teórico e compositor veneziano Gioseffo Zarlino, faziam novas experimenta-

ções a fim de encontrar outras possibilidades harmônicas além das pitagóricas para aumentar 

a quantidade de consonâncias
7
, o que surtiu efeito também na arquitetura, com o surgimento 

de novas possibilidades de razões, que antes não eram utilizadas. 

Zarlino publica em seu tratado de 1558, o Le Institutioni Harmoniche, que as proporções 

pitagóricas embora verdadeiras, não devem ser tomadas como suficientes e elabora uma revi-

são delas, propondo novas razões a partir de médias aritméticas. (Figuras 26 e 27) 

Ainda de acordo com Wittkouer, apesar de esse ser um importante tratado musical, essas 

proposições afetaram diretamente a artistas e arquitetos. Palladio executou muitas de suas 

Villas tardias em razões como 4:5 ou o chamado intervalo de terça maior com a Villa Valma-

rana, Véneto, de 1563 e a razão de 5:6 ou intervalo de terça menor na Villa Ghizzole. 

  

                                                 

7 Um intervalo, uma harmonia ou um acorde considerado estável, isto é, um som agradável. O contrário de dissonância. 

Figura 26– Consonâncias pitagóricas segundo 

Zarlino. (Fonte: www.medieval.org) 

Figura 25 – Proporções para alturas de salas de Palladio. (Fonte: a partir de Boyd-Brent, 2010) 
Figura 27 - A revisão zarliniana das consonân-

cias. (Fonte: www.medieval.org)  
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1.3.4  FRANÇOIS BLONDEL 

O arquiteto francês François Blondel (1618 – 1686) manteve- se vinculado as antigas 

proporções harmônicas e escreveu o tratado Cours d`architecture, onde estabeleceu algumas 

razões harmônicas base que poderiam ser utilizadas em formas geométricas como o quadrado 

e o retângulo. 

Essas razões tinham muito haver com as proposições de Zarlino, já que se referiam tam-

bém aos novos intervalos musicais, como a razão 8:3 – intervalo de sexta menor e a razão 5:3 

- intervalo de sexta maior. Esses intervalos, porém, não deveriam ser dissonantes senão pode-

riam causar desconforto e estranheza, assim como ocorreria em uma música. (Figura 28) 

“Mais uma vez a ideia era a de que arquitetos deveriam utilizar em suas obras as 

mesmas proporções que agradam ao ouvido, garantindo, assim, uma harmonia 

também perceptível aos olhos”. (RABELO, 2007, p.39) 

O pensamento de Blondel foi traduzido pelo historiador de arte George Hersey (Rabelo, 

2007, p. 37) através da ilustração da base de uma coluna com cinco partes em espessuras dife-

rentes. (Figura 29) Cada uma dessas partes possui um acorde musical correspondente, de a-

cordo com a proporção em seqüência harmônica 10:12:15:20:30.Depois, essa proporção foi 

traduzida em acordes musicais que são exemplificados pelas letras C – D – E – F- G – A – B 

(respectivamente as notas dó – ré – mi – fá – sol – lá – si).  

  

Figura 28 – Proporções harmônicas e proporções 
dissonantes de Blondel. 

(Fonte: a partir de Rabelo, 2007) 

Figura 29 – A base da coluna e o acorde corres-

pondente. (Fonte: Rabelo, 2007) 
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1.3.5  GUARINO GUARINI 

Ao final do Renascimento surgem alguns teóricos tratadistas (tanto músicos e composito-

res, quanto arquitetos), que questionam essa forma compositiva até então utilizada. Muitos 

chegaram a abandonar os modelos de progressão numérica, para adotar parâmetros de pro-

gressão geométrica. Sendo assim, a dimensão dos elementos arquitetônicos passou a ser de-

terminada por construções geométricas e as relações entre música e arquitetura pelo intermé-

dio da matemática ficaram enfraquecidas. 

No barroco italiano, o arquiteto e matemático de Módena contemporâneo de Blondel 

Guarino Guarini (1624-1683), é um dos primeiros a adotar a progressão geométrica como 

escala de seus projetos, dizendo que é o olhar do observador que deve julgar se a proporção 

de um edifício é ou não é harmoniosa. Ele escreveu vários livros de matemática e um tratado 

sobre arquitetura civil, o Architettura civile, onde propôs um sistema misto nas quais as di-

mensões dos elementos arquitetônicos são determinadas por construções geométricas básicas 

que não precisam seguir as razões harmônicas conhecidas. (WITTKOUER, 1971) 

Dedicou-se principalmente a concepção de igrejas, como a Capela de Santa Sindone 

(1670), em Turim, (Figura 30), onde favoreceu a verticalidade do espaço religioso e usou o 

ideal de representação do não finito nas plantas centralizadas ao invés de retangulares, como 

era o usual. A planta, apesar de circular, faz uma representação triangular da Santíssima Trin-

dade, por meio da articulação de seus elementos.   

Figura 30 – Planta e corte em perspectiva da 
Capela de Santa Sindone, 1670, Turim, de Guarino 

Guarini. (Fonte: www.greatbuildings.com) 
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Os princípios estruturais das composições musicais barrocas se tornaram muito mais 

complexos. Da mesma maneira, os espaços arquitetônicos são ornamentados de forma extra-

vagante e ficam livres do rigor ortogonal, estando associados à polifonia dos hinos góticos. 

Nas obras de Francesco Borromini (1599 – 1667), como a Igreja de San Carlo alle Quattro 

Fontane, 1665, Roma, podemos ver como isso acontece (Figura 31). 

Mas a ruptura total com as leis da proporção harmônica na arquitetura teve início na In-

glaterra, conforme explicado por Wittkower (1971). Segundo o historiador, teóricos e artistas 

do século XVIII viam a proporção com um caráter subjetivo, de sensibilidade individual, já 

que muitas vezes era percebida de formas diferentes, dado o ponto de vista do observador. 

No século XIX, o conteúdo simbólico dos números e da geometria foi revisto e os siste-

mas proporcionais seriam usados somente como instrumentos técnicos. 

A música do período ganha novas conotações, passando a ser vista como trilha sonora pa-

ra a era industrial ou como indutora de sentimentos, onde as óperas de Wagner ou Mahler, por 

exemplo, tinham temas utópicos, ou retratavam um mundo áspero, de guerras e misérias.  

 

Figura 31 – Fachada e planta da Igreja de San 

Carlo alle Quattro Fontane, Roma, 1665. De Fran-

cesco Borromini. 
(Fonte: www.greatbuildins.com) 
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1.4  A ARQUITETURA DOS SONS NO SÉCULO XX 

Conforme constatado anteriormente e com base em historiadores de arte como Wittkouer, 

podemos resumir o que foi visto e dizer então que até o século XIX existiram pelo menos dois 

princípios fundamentais que aliaram a composição musical com a composição arquitetônica:  

 

- Seguindo leis de composição que são válidas para a arquitetura e para a música, tendo 

como base principal a matemática, a geometria, as proporções e as razões estabelecidas inici-

almente por Pitágoras e seus discípulos, e que depois foram desenvolvidas em tratados de 

arquitetos, matemáticos e músicos, tendo como exemplo os templos da Antiguidade Clássica, 

algumas igrejas medievais, e muito da arquitetura Renascentista, nas Villas de Palladio prin-

cipalmente. 

 

- Seguindo leis analógicas, onde há semelhança entre conceitos compositivos, embora 

não seja feita uma referência direta pelo seu autor. No período barroco, tem-se um rebusca-

mento arquitetônico e este aparece também nas peças musicais. No gótico, vemos uma maior 

verticalização nas obras religiosas (com as catedrais), e um incremento da música sacra, com 

o surgimento da polifonia, para alcançar mais facilmente os céus. 
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A partir do século XX, a composição deixa de seguir muitos dos conceitos de épocas an-

teriores, e isso é verificado em todas as artes, se expandindo para outros lugares do mundo, 

que não só a Europa.  

Na música, o sistema tonal
8
 até então adotado é questionado, abrindo espaço para compo-

sitores experimentarem a atonalidade, usando um conceito que já estava sendo explorado des-

de 1885, no prelúdio da peça Tristão e Isolda de Richard Wagner. (Figura 32) 

Na matemática, há o surgimento do estudo de geometrias não – euclidianas
9
. (Figura 33) 

Na arquitetura, temos o avanço da tecnologia para o uso do concreto armado. 

Mas, ao contrario do que parece, as comparações entre a arquitetura e a música nunca 

deixaram de existir, e arquitetos e músicos de todo o mundo resolveram experimentar novas 

saídas para seus problemas. Esses novos conceitos aparecem agora de maneira mais subjetiva 

e experimental. 

Todavia, hoje muitos arquitetos projetam sem levar em conta as razões e proporções das 

formas de seu projeto, por considerarem que a matemática e a geometria não devem fazer 

                                                 

8 Que apresenta uma tonalidade definida, ou seja, uma hierarquia entre as notas utilizadas, girando em torno de uma „nota 

centro‟ principal. 

9 Que se refere às superfícies curvas, como hipérboles, esferas e elipses. Desenvolvida pelo matemático russo Lobachewsky 
em 1829. 

Figura 32 – Atonalidade em R. Wagner: Tristão e 
Isolda, Prelúdio do 1o Ato, compassos 1 a 11. 

(Fonte: www.atravez.org.br) 

Ouvir faixa 6 do cd anexo. 

Figura 33 – Um triângulo visto através das for-
mas geométricas não-euclidianas. 

(Fonte: Abdounur, 2006) 

http://www.atravez.org.br/
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parte de processos inventivos como uma tarefa projetual, se esquecendo que a arquitetura é 

constituída também por ordem e relação. Segundo Rabelo: 

“Na prática atual, as formas são desenhadas em croquis e, posteriormente, exe-

cutadas em programas CAD que, efetivamente, realizam todo o trabalho de ra-

ciocínio geométrico”. (RABELO, 2007, p. 46) 

Isso nos faz perceber que se a geometria e a matemática tinham um papel decisivo e fun-

damental na base do processo de composição musical e arquitetônico até o final do renasci-

mento, hoje elas são postas em campos diferentes, principalmente no caso da arquitetura. 

No século passado várias formas de composição arquitetônicas foram utilizadas, mas foi 

com os modernistas que, apesar da declarada ruptura histórica, muitos dos antigos princípios 

de proporção foram retomados e usados em diversos projetos. 

Vale ressaltar que os pioneiros do modernismo estudaram em locais que seguiam o mode-

lo de ensino beaux-arts, e que o rompimento do antigo sistema nessas escolas aconteceu aos 

poucos, tanto nas artes plásticas e na música, quanto na arquitetura. 

Alguns artistas do início do movimento moderno criaram instalações com o objetivo de 

aliar e integrar as artes e gerar estímulos variados ao expectador, provocando diversas experi-

ências sentimentais, sensoriais, acústicas e até físicas. A união entre peça musical e obra ar-

quitetônica ocorre aqui como propósito desse movimento artístico e é tida de maneira subjeti-

va, visto que dependeria de fatores como o próprio tema da instalação. 
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1.4.1  O MODULOR DE LE CORBUSIER 

Ao mesmo tempo, arquitetos modernos utilizaram a geometria e algumas leis matemáti-

cas em suas obras, como Frank Lloyd Wright (1867 – 1959) e seu refinamento geométrico 

(Figura 34), ou Le Corbusier (1887 – 1965), que elaborou uma teoria geométrica onde ele 

pode retomar um pouco dos princípios harmônicos pitagóricos tão utilizados por Alberti e 

Palladio no Renascimento.  

Segundo Le Corbusier: 

“Arquitetura é uma coisa de arte, um fenômeno das emoções, residindo fora das 

questões de construção e além delas. O propósito da construção é fazer as coisas 

se sustentarem, da arquitetura, de nos mover. As emoções arquitetônicas exis-

tem quando o trabalho soa entre nós em sintonia com um universo cujas leis nós 

obedecemos, reconhecemos e respeitamos. Quando certas harmonias tiverem 

sido alcançadas, o trabalho nos captura. Arquitetura é uma questão de harmoni-
as... uma pura criação do espírito.” (LE CORBUSIER, 1953, p. 53) 

Le Corbusier declarou o apreço pelas analogias musicais, bem como o interesse em ter o 

corpo humano como o gerador de escalas e razões para a arquitetura. Ele criou seu próprio 

sistema de proporções, que pretendia ser a síntese dos princípios modulares de composição se 

baseando no corpo humano, na seção áurea e na série Fibonacci e o batizou de Le Modulor
10

. 

  

                                                 

10 Do francês module – algo que gera módulos e que pode também ser modulado. 

Figura 34 – Fallingwater house, F. L. Wright, 

1934, Estados Unidos. 

(Fonte: www.fallingwater.org) 

Figura 35 – Villa Stein de Le Corbusier, 1926, 

Guarches, Paris. (Fonte: www.greatbuildings.com) 
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Na Figura 36, temos o desenho de Le Corbusier, onde um homem com 1,75m de altura é 

tido como padrão de escala. Os números e formas foram arranjados em seqüências de propor-

cionalidade ao lado do desenho do corpo humano e, na realidade, não pertencem a seção áu-

rea, apesar de haver uma aproximação. Le Corbusier não estava preocupado com a precisão 

absoluta das formas, porém a hélice ao lado do homem, se medida, contém os números 2, 3, 5, 

8, 13, 21, 34 e 55, os sete primeiros números da série Fibonacci, menos o 1. (LE CORBUSI-

ER, 1953).  

Sobre o Modulor Rabelo comenta: 

“(...) a criação de formas artificiais baseadas em uma relação especial entre in-

dividualidade e similaridade, de modo que se evite a repetição e se busque a 

completude e a inovação teórica e prática, enfocando a mediação entre diferen-

tes quantidades, qualidades, tipos e classes de elementos, o que possibilita a 

qualquer artista trabalhar em um movimento espiral infinito.” (RABELO, 2007, 

p. 50). 

Esse sistema deveria ser usado tanto para as obras arquitetônicas que estavam reconstru-

indo o mundo pós Segunda Guerra Mundial, quanto para o projeto de uma cidade ou até 

mesmo de uma cadeira, aliado a padronização da produção industrial. 

Podemos verificar nas Figuras 35 e 37 uma de suas obras, a Villa Stein (França, 1926), os 

traçados regulares que compõem a fachada retangular, juntamente com a constatação das pro-

porções do Modulor. 

Segundo a estudiosa de arquitetura e compositora americana Sharon Kanach:  

Figura 36 – Croqui de Le Corbusier para seu 
Modulor. (Fonte: Le Corbusier, 1963) 

Figura 37 – Os traçados reguladores da Villa 

Stein. (Fonte: Rabelo, 2007) 
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“Suas investigações arquitetônicas fizeram com que Le Corbusier reutilizasse 

de maneira consciente a seção áurea, o que proporcionou a ligação prática que 

faltava em todas as evidências resultantes da experiência secular do homem” 

(KANACH, 2009, p.38) 

Kanach continua sua narrativa dizendo que as razões que levaram Le Corbusier a desen-

volver o Modulor podem ser logicamente resumidas em seis linhas de pensamento:  

1. Arquitetura é a ciência e a arte de construir volumes e superfícies que contém e 

regulam as atividades humanas. 

2. Existe afinal uma regra espacial para reger a arquitetura? 

3. O homem é o princípio e o fim da arquitetura, deve ser o centro de todas as pro-

porções. 

4. Uma arquitetura consciente se deve a seção áurea que o corpo humano contém. 

5. Adoção de uma base numérica em referência a estatura média do homem. Módulo 

de 183 cm. 

6. As medidas encontradas nas razões do corpo humano são usadas para dimensionar 

toda a arquitetura. No módulo definido de 183 cm, um homem com os braços le-

vantados alcança 226 cm de altura, e esse valor forma uma segunda série áurea 

que duplica a primeira. 

As observações e reflexões diárias da realidade arquitetônica levaram o arquiteto a de-

senvolver as duas séries de proporção que compõem seu sistema de medidas – série de 183 

cm (cor vermelha) e série de 226 cm (cor azul) observadas na Figura 38. (KANACH, 2009) 

  

Figura 38 – O Modulor e o quadro de medidas 

das séries vermelha e azul, usado diariamente no 
atelier de Le Corbusier. 

(Fonte: Le Corbusier in: Kanach, 2009) 
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1.4.2  SERIALISMO MUSICAL E DESCONSTRUTIVISMO ARQUITETÔNICO 

De acordo com o historiador musical Markus Bandur, o sistema de módulos e malhas ge-

ométricas do Modulor (Figura 39) define a teoria serial elaborada para a música nesse perío-

do, embora o serialismo tenha surgido primeiramente na música, com o compositor austríaco 

Arnold Schoenberg (1874 – 1951).  

Dentro do serialismo, Schoenberg desenvolveu o sistema conhecido como dodecafonis-

mo (Figura 40), onde uma série predefinida de até 12 notas (uma oitava) seria usada em uma 

composição de maneira ordenada, criando assim uma organização para a música atonal e o 

controle compositivo, no que se refere ao encontro harmônico das notas. Cada uma das 12 

notas deve ter o mesmo número de ocorrências em cada música, mas não precisam aparecer 

sempre na mesma ordem, podendo estar invertidas e transpostas, formando um sistema quase 

ilimitado de ciclos que evitaria a monotonia. Pouco tempo depois, o termo serial passou a 

determinar também comprimentos e dinâmicas dos sons, se expandindo para todos os elemen-

tos musicais. (BANDUR, 2001). 

O serialismo foi responsável por evoluir a música para um fenômeno de eventos acústi-

cos, criando um novo modo de composição expandido para todos os elementos musicais e, 

como explica Bandur, seus princípios revelam uma teoria unificadora das artes baseada na 

percepção humana. 

  

Figura 39 – Modulor e malhas geométricas de 

Le Corbusier. 

(Fonte: Rabelo, 2007) 
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O Modulor de Le Corbusier é uma importante teoria serial fora da música, pois seu sis-

tema de medidas e proporções era usado de maneira racional e objetiva por todos os elemen-

tos da arquitetura, ou como ele mesmo definiu:  

“(...) uma ferramenta, uma escala para se compor uma série de construções e 

também para se alcançar grandes edifícios – sinfonias com a ajuda da unidade.” 

(LE CORBUSIER, 1953, p.13). 

Entre os paralelos de arquitetura e música referentes aos conceitos seriais, existem aque-

les que trabalham com a analogia, quando a idéia central da construção compartilha elementos 

de uma composição. Podemos verificar melhor como isso ocorre na Stretto House, de Steven 

Holl, analisada no próximo capítulo. Porém, os princípios do serialismo são muito mais abs-

tratos em arquitetura do que na música, ainda mais se lembrarmos das claras relações entre 

arquitetura e música observadas a partir da harmonia pitagórica.  

A arquitetura do período moderno estava mais interessada em buscar uma linguagem pu-

ra e racional, valorizando o aspecto funcional dos ambientes, e para isso „se livrou‟ da sime-

tria e da repetição. Segundo Rabelo, consiste em uma arquitetura que valorize a relação de 

equilíbrio entre as partes, sendo que cada parte deve estar de acordo com a funcionalidade, o 

tamanho, a posição e a situação. 

Muitas obras arquitetônicas desconstrutivistas podem ser relacionadas com o padrão seri-

al musical no sentido estético, pois não somente evitam a simetria e a repetição, quebrando 

Figura 40 – Série da Suíte para piano Op.25, de 
Schoenberg, onde pela primeira vez foi utilizado o 

dodecafonismo e o padrão serial em música. 

(Fonte: www.paginadecultura.com.br) 

Ouvir faixa 7 do CD anexo. 

http://www.paginadecultura.com.br/
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regras do uso de estilos e formas, mas também se afastam das características tradicionais e do 

revival historicista pós-moderno. O desconstrutivismo reverte a ordem e a hierarquia das di-

mensões das formas, e geralmente cabe ao usuário interpretar a obra. (Rabelo, 2007) 

No Museu Judaico de Berlim, de 1989 (Figura 41), o arquiteto Daniel Libeskind traz um 

exemplo de utilização de código serial para um projeto arquitetônico, de maneira que este 

guia toda a complexa composição de volumes, algo que ele mesmo afirma ter feito ao trans-

formar a ópera inacabada de Schoenberg, Moses und Aron
11

, em lógica construtiva. (LIE-

BESKIND, 2002) 

A forma do edifício derivada de uma planta em ziguezague possui, além do significado 

religioso que remete a uma estrela de Davi distorcida, a intenção de organizar os espaços se-

guindo o código serial estabelecido, combinando elementos considerados importantes para o 

programa: subsolo, espaço interno, vazios, estrutura, janelas. 

Libeskind, que também é pianista, já escreveu diversos artigos e deu algumas entrevistas 

sobre o que ele pensa a respeito dos elos existentes entre música e arquitetura, dizendo que os 

elementos que unem as duas áreas são o tempo e a matemática. 

“Ambos são exatos, precisos, desenhados de certa maneira, e os desenhos, parti-

turas musicais ou plantas arquitetônicas, podem fazer esse elo com a música.” 

(LIBESKIND, 2001, entrevista BBC)  

                                                 

11Ópera composta entre 1930-1932 baseada em uma única série de notas utilizada em grande variedade. 

Figura 41 – Foto, trecho da partitura Moses und 
Aron de Shoenberg, planta, maquete e código serial 

do Museu Judaico em Berlim, de Libeskind, 1989. 

(Fonte: a partir de Bandur, 2001) 

Ouvir faixa 8 do CD anexo. 
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 Além disso, Libeskind usa a música de Schoenberg para representar espaços no interi-

or do Museu Judaico, como é o caso do ambiente criado por ele chamado „O Vazio‟ (Figura 

42). Este local possui relação direta com a passagem na ópera onde ocorre um grande silêncio 

dos cantores e da orquestra e depois somente uma voz falada pode ser ouvida.  

“Quando estive estudando uma das partes do museu (Judaico de Berlin), percebi 

que ali o Museu deveria ser cortado por algo que não exatamente pertencesse a 

seu tempo, algo que chamei de „O Vazio‟, que é tanto parte do museu quanto 

uma coisa aliena, já que ali não deveria conter nada puramente secular, pura-

mente museológico. Imediatamente me veio à mente a conversação entre Moi-

sés e Aarão, naquela incrível ópera de Schoenberg (...) E Moisés, já diante do 

final da ópera, definitivamente para de cantar e toda a orquestra entoa uma úni-

ca nota (...) então Moisés fala, e há apenas a voz falada, sem canto, clamando 

por uma palavra, talvez a Palavra, aquela que não é musical. (...) Eu senti a ne-

cessidade de completar aquele reverberante senso de distância, implicado na-

quele intenso inacabado, naquele intenso aforismo o qual a música alcança na-

quele ponto do tempo, do mundo. Então eu empreguei o espaçamento daquele 

ritmo, daquela voz distanciada, daquele eco, nas proporções reais d´O Vazio do 

Museu Judaico. Usei um certo sistema proporcional, do qual boa parte advém 

da estrutura pensada por Schoenberg, e esta foi uma peça que não apenas influ-

enciou minha arquitetura, mas que estruturou diretamente um particular espaço 

arquitetônico. (LIBESKIND, 2001, entrevista BBC) 

 

  

Figura 42 – „O Vazio‟ no Museu Judaico, Libes-

kind, 1989. (Fonte: Almeida, 2005) 
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1.4.3  IANNIS XENAKIS: A ARQUITETURA COM QUALIDADES MUSICAIS 

O grego Iannis Xenakis (1922-2001) foi arquiteto, matemático, escritor e músico, (com 

cerca de 160 peças compostas) e pode ser considerado um profissional que quis sobrepor as 

fronteiras entre as artes, se comparando a um artista mosaico. 

Adquiriu sua experiência como arquiteto ao mesmo tempo em que dava seus primeiros 

passos musicais, aplicando freqüentemente e simultaneamente a mesma solução de um pro-

blema arquitetônico para um problema musical. Durante o período da Segunda Guerra, mais 

precisamente em 1947, Xenakis vai refugiado para Paris e ali trabalha com Le Corbusier por 

12 anos como engenheiro arquiteto, estudando e praticando música nos tempos livres. Juntos 

eles desenvolvem vários projetos, entre eles o convento de La Tourette, em Eveux – sur – 

l´Arbresle, 1953. (Figura 43) 

“Durante esse período, percebi com força o vínculo que freqüentemente se cria 

entre a música e a arquitetura, uma recíproca influência que foi fundamental no 

meu caso.” (XENAKIS in: KANACH, 2009, p.19) 

Xenakis dizia que, assim como os músicos precisam de um tema para compor, os arquite-

tos precisam de um ponto de partida, que é proporcionado geralmente pelo terreno. Depois 

aparecem o programa, as funções dos ambientes e suas formas necessárias e por último os 

materiais a serem utilizados, indo do global aos detalhes. Porém ele acreditava que o oposto 

poderia ser válido, com um detalhe sendo capaz de gerar toda a arquitetura. 

  

Figura 43 – Convento de La Tourette, em Eveux 

– sur – l´Arbresle, 1953 – 1961. 

(Fonte: Kanach, 2009) 
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“(...) Assim que, graças aos planos ondulatórios de vidro em La Tourette, em 

Chandigarh (Índia) e no Pavilhão do Brasil da cidade universitária de Paris, 

consegui traduzir para a arquitetura certos problemas de rítmica musical.” (XE-

NAKIS in: KANACH, 2009, p.19) 

Foi essa integração entre arquitetura e música que levou Xenakis a aplicar cálculos ma-

temáticos abstratos no desenho de seus projetos arquitetônicos e pesquisar profundamente a 

estrutura musical. Essa iniciativa demonstra de certa maneira aquela mesma preocupação da 

Antiguidade Clássica, na qual todas as artes giram em torno da matemática. 

Kanach afirma que a arquitetura de Xenakis deve ser vista como uma transposição espa-

cial de estruturas musicais que mantém relações específicas entre tempos e alturas, já que ele 

usava o mesmo raciocínio para os dois campos, tudo isso intensificado pela sua formação co-

mo matemático. (KANACH, 2009) 

Mas a principal obra que revela uma preocupação em propor a tradução formal da música 

em arquitetura é o Pavilhão Philips na Exposição Internacional de Bruxelas, em 1958, obra 

que foi gerenciada por Louis Kalff – arquiteto, engenheiro e diretor artístico da Philips. Coube 

a Le Corbusier e sua equipe (que no momento incluía Xenakis), a construção do Pavilhão. 

(Figura 45) 

Le Corbusier, que na época estava envolvido com o projeto de Chandigarh na Índia, dizia 

que havia criado um espaço para um poema eletrônico que pode conter tudo em seu interior: 

sons, luzes, imagens em cores, ritmos; um simples andaime metálico poderia ser seu aspecto 

exterior (Le Corbusier, 1953). Realmente, essa proposta é considerada por muitos como a 

Figura 44 – Estudo de Xenakis e desenho arqui-
tetônico final para os planos de vidro do convento 

de La Tourette, 1953, de Le Corbusier. 

(Fonte: Kanach, 2009) 

Figura 45 - Pavilhão Philips na Exposição Inter-
nacional de Bruxelas, em 1958. 

(Fonte: Kanach, 2009) 
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primeira experiência multimídia, pois apresentava um espetáculo inédito de efeitos sonoros e 

visuais, utilizando a tecnologia de vanguarda da época, e, além do mais, aliado a propaganda 

de uma marca. 

Xenakis toma como base para este projeto, sua composição chamada Metastasis (1954) e 

a idéia de deslocamento constante de uma reta gerando superfícies parabolóides hiperbólicas, 

ao erguer o pavilhão composto por um arranjo de cabos de aço cobertos por placas encurvadas 

de concreto armado, capaz de abrigar cerca de quinhentos expectadores que deveriam sair a 

cada oito minutos, formando uma rotação de público, e marcando o fim e o início da cada 

apresentação. Este partido arquitetônico usa critérios até então pouco explorados, como a 

questão das dimensões que ficam alteradas devido a uma ilusão provocada pela sua forma, 

que a primeira vista é imprecisa.  

Metastasis por sua vez foi criada a partir do Modulor de Le Corbusier, onde uma suces-

são de intervalos de uma escala de doze sons é emitida com durações proporcionais às suas 

razões de freqüência, sendo que esses intervalos seguem uma progressão geométrica de seção 

áurea produzindo glissandos
12

 executados pelos instrumentos de corda. 

“(...) Esta tangência entre música e arquitetura, tantas vezes evocada a propósito 

do Modulor, se manifesta desta vez conscientemente em uma partitura musical 

de Xenakis composta com o Modulor, que usa seus recursos para a composição 

musical. (Le CORBUSIER, 1953, p. 340)   

                                                 

12 Um glissando (plural: glissandi; abreviado: gliss.) é uma passagem suave com os dedos de uma altura sonora a outra. 

Figura 46 – Interiores do evento, Le Corbusier e 

Xenakis projetando e exterior do Pavilhão Philips 

em Bruxelas, 1958 (Fonte: Kanach, 2009) 
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Ou como Xenakis afirmou: 

“É possível produzir superfícies regulares por meio de glissandi desenhados 

como linhas retas. Eu fiz essa experiência com Metastasis. Alguns anos depois, 

quando o arquiteto com quem eu colaborava Le Corbusier, me pediu uma suges-

tão de desenho para o Pavilhão Philips, minha inspiração veio diretamente desse 

experimento. Inclusive, eu acredito que nessa ocasião música e arquitetura en-

contraram uma íntima conexão.” 

(XENAKIS in KANACH, 2009, p. 154) 

Ao criar esse evento arquitetural fazendo uma espacialização da música no tempo e no 

espaço com a duração de 480 segundos (ou 8 minutos), Le Corbusier e Xenakis fazem uso de 

todas as possibilidades fornecidas pela tecnologia da época: eletrônica; iluminação artificial 

colorida sendo direcionada para as paredes e ressaltando sua forma; sistemas de automação 

para projeção de imagens coloridas e monocromáticas nas paredes e no teto; e a acústica, que 

deveria criar efeitos de estereofonia, reverberação e eco, dando a impressão do som estar se 

movendo entre o público. Suspensas no espaço estavam duas figuras, uma feminina e outra 

abstrata, compostas por tubos metálicos onde se projetava luz ultravioleta. Eles também cos-

tumavam fazer uma alusão ao interior como sendo um estômago.  

No local são instalados 350 auto-falantes, e a trilha sonora foi composta especialmente 

para a ocasião pelo compositor Edgar Varèse sendo chamada de “Poème Elétronique”. Xena-

kis desenvolve também um pequeno interlúdio de dois minutos chamado Concrete P-H, na 

qual capta sons de uma usina de beneficiamento de carvão e utiliza princípios matemáticos e 

arquitetônicos, fazendo alterações das densidades das massas sonoras e criando freqüências de 

Figura 47 – Estudo de Xenakis para os glissandi 

de sua música Metastasis e esquema das parabo-
lóides hiperbólicas do Pavilhão Philips. 

(Fonte: Kanach, 2009) 

Ouvir faixa 9 do CD anexo. 
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fluxos, exaltando a dimensão especial de uma composição execução musical, estabelecendo 

uma das principais características da música eletrônica hoje. 

Após sair do atelier de Le Corbusier, Xenakis desenvolve sozinho alguns projetos de ar-

quitetura, porém a maioria não é construída. Entre esses projetos está o do Auditório para 

Hermann Scherchen, de 1961, (Figura 48) que também usa as superfícies hiperbólicas do Pa-

vilhão Philips, e o concurso para a Cidade da Música em Paris, de 1984. (Figura 49) 

Em relação à música, Xenakis é considerado um pioneiro ao desenvolver idéias sobre 

música eletroacústica
13

 e música estocástica
14

, aplicando procedimentos sistemáticos na alea-

toriedade da composição musical, e ao utilizar do computador para o desenvolvimento de suas 

obras. Cria um programa de computador específico para gerar suas músicas através de deta-

lhados procedimentos matemáticos, e a execução de suas obras é feita com instrumentos con-

vencionais tocados de maneira não convencional, alterando de diversas maneiras as alturas e 

durações dos sons. Ele ainda chegou a lecionar em diversas instituições e seus estudos sobre 

os fundamentos da música e da arquitetura têm influenciado profissionais em todo o mundo. 

 

                                                 

13 Modalidade de composição feita em estúdio, é geralmente apresentada em concertos gravada em suporte magnético ou 

qualquer outro meio de armazenamento e reprodução. São difundidas através de dispositivos de amplificação e reprodu-
ção que privilegiam o preenchimento, a espacialização e a projeção da música na sala. Pode ser executada por instrumen-

tistas em um desempenho ao vivo. 

14 Forma de composição baseada em padrões estocásticos, utilizando-se de computadores para redigir as partituras. Padrões 

estocásticos são aqueles que têm origem em eventos aleatórios. Por exemplo, o lançar de dados resulta num processo es-
tocástico, pois qualquer uma das 6 faces do dado tem iguais probabilidades de ficar para cima quando de seu arremesso. 

  

Figura 48 – Projeto do auditório para Hermann 

Scherchen, de 1961. Não executado. 

(Fonte: Kanach, 2009) 

Figura 49 – Perspectiva do projeto para concurso 

da Cidade da Música em Paris, 1984. Não execu-
tado. (Fonte: Kanach, 2009) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dado


 

22    RELAÇÕES ENTRE A COMPOSIÇÃO ARQUITETÔNICA E MUSICAL NAS 

OBRAS DE ALGUNS ARQUITETOS CONTEMPORÂNEOS. 

“As analogias feitas entre música e arquitetura geraram um território 

de comparações com diferentes canais de interação ao longo da 

história: número, ritmo, notação e proporção. A transferência das 

idéias de uma arte para a outra pode ocorrer de diversas maneiras 

(...). A música tem sua materialidade na instrumentação e no som, a 

arquitetura o faz através do espaço e da luz.” 

Elizabeth Martin (1994) 
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A série de publicações norte americana chamada Pamphlet Architecture (Figura 50) foi 

iniciada em 1977 pelos arquitetos William Stout e Steven Holl como um veículo para apre-

sentar críticas, questões e pontos de vista sobre arquitetura. O 16º volume desta série, editado 

pela arquiteta Elizabeth Martin e intitulado Architecture as a translation of music (1994), nos 

fornece uma relação de obras consideradas interessantes sob o ponto de vista arquitetônico e 

musical, já que foram escolhidas por trabalharem ao mesmo tempo com os olhos e com os 

ouvidos das pessoas, usando a contribuição das duas áreas para obter o resultado final.  

Essas obras foram classificadas de acordo com três diferentes pontos de vista: os projetos 

baseados na acústica, os projetos baseados nos instrumentos musicais como arquitetura e os 

projetos onde ocorre a composição por relação de camadas. Esse último método de classifica-

ção pareceu bastante satisfatório para apresentar os estudos de caso aqui mencionados, pois 

ele ajuda a organizar os resultados desta pesquisa, e ainda nos fornece um panorama do que 

vem acontecendo com a relação arquitetura e música atualmente. 

Todos os profissionais aqui citados exploram o fator arquitetura + música, rompendo 

qualquer barreira que possa existir entre essas duas áreas. Isso ocorre porque, conforme Mar-

tin descreve, a arquitetura é a mais universal e inclusiva de todas as habilidades humanas e 

aprender arquitetura é uma integração criativa do fazer e do saber, ao resolver os problemas 

envolvidos. (MARTIN, 2009) 

“Arquitetura representa a arte de projetar no espaço; música, a arte de projetar 

no tempo” (MARTIN, 1994, p. 8)  

  

Figura 50 – Capa da publicação Pamphlet 
Architecture, nº16, Archtecture as a translati-

on of music, 1994. 

(Fonte: foto da autora) 
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Até onde vão os limites dessa relação – arquitetura + música?  

Diferentemente do que ocorreu até o modernismo, atualmente muitos arquitetos projetam 

sem levar em conta as razões, proporções, seção áurea ou a idéia grega da matemática presen-

te em todas as áreas artísticas que, de uma maneira ou de outra, sempre foram o elo entre as 

duas artes. Arquitetos como Daniel Liebeskind e Steven Holl vem utilizando a metáfora mu-

sical para a composição de seus trabalhos e acabaram estabelecendo paralelos mais abstratos e 

subjetivos, mas não da mesma forma como ocorreu no período barroco, quando simplesmente 

comparamos características que pareceram pertencer a ambas. Eles usam a música como um 

instrumento de design para a arquitetura, onde as idéias colocadas nela são as mesmas que 

existem dentro de uma peça musical escolhida, porém usadas com outras linguagens, e é a 

comparação e sobreposição de termos que mais lhes interessa. 

O compositor americano John Cage (1912 – 1992) realizou várias experiências musicais, 

muitas delas consideradas revolucionárias (Figura 51). Ele falava da ligação de música com a 

matemática e a geometria, e dizia que, ao buscar relações entre a música e a arquitetura do 

segundo milênio, as pessoas deveriam, antes de qualquer coisa, se perguntar: Que tipo de mú-

sica? Que tipo de arquitetura? 

Para ele é evidente que o que ocorre hoje não tem nada haver com Pitágoras ou Palladio. 

Trata-se agora de algo relacionado com os processos de fazer e suas experimentações. Assim 

como a arquitetura evoluiu no sentido técnico construtivo, a música mudou muito ao longo 

Figura 51 – Uma das experiências de John Cage, 
o Piano Preparado, 1938, onde foram introduzidos 

objetos entre as cordas do instrumento, como 

pedaços de papel, madeira, parafusos, e borrachas. 

(Fonte: Rabelo, 2007) 
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dos séculos, e associar as duas áreas da mesma forma como antes ocorria não levará a lugar 

nenhum. (NOVAK in MARTIN, 1994, p. 71) 

John Cage explica: 

 “(...) a música do passado lidava com conceitos e suas comunicações, mas a 

nova música sendo criada não nada a ver com a comunicação de conceito, ape-

nas com percepção”. (CAGE, 1990) 

A música do século passado sentiu as maiores emancipações, com Arnold Shoenberg e o 

dodecafonismo e o serialismo, com Edgard Varèse e a mudança do conceito de barulho, com 

Iannis Xenakis e a forma estocástica, com John Cage e o minimalismo. Olhar para a arquitetu-

ra de hoje e tentar estabelecer paralelos formais com essas questões é possível, porém se pen-

sarmos na evolução das razões musicais, haverá aí um grande impasse. 

As frações utilizadas nas formas musicais atuais ultrapassaram em muito as simples ra-

zões 1:1, 1:2, 2:3 ou 3:4. Nos dias de hoje são produzidos sons digitais de freqüências míni-

mas, gerando uma infinita série de novas possibilidades. 

Também para as artes visuais, a tecnologia tem ajudado a criar situações que antes pare-

ciam improváveis e podemos ver como isso afetou a arquitetura, tanto no quesito criativo, 

quanto na representação de idéias, com modelos tridimensionais, com renderizações, com o 

desenvolvimento de protótipos e estudos avançados de formas geométricas convencionais ou 

não convencionais, com análises complexas de ventilação e insolação por exemplo.  
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Enquanto nos projetos baseados pela acústica, o som e a reação que ele provoca nas pes-

soas é o ator principal e nos projetos baseados em instrumentos musicais é a manipulação do 

som e dos ambientes que interessa, nos projetos baseados pela composição em camadas, a 

música é vista como partido, oportunidade e conceito. 

Nesse caso uma não pode existir sem a outra, ou melhor, a arquitetura não pode existir 

sem a música, já que é creditada a ela uma peça musical como „inspiração‟, que deve guiar 

todo o processo projetual, porém não da mesma forma como ocorreu no Pavilhão Philips de 

Le Corbusier e Xenakis, onde música e arquitetura foram criadas quase que simultaneamente, 

com uma relação bem direta entre ideal do compositor e ideal do arquiteto, que no caso foram 

a mesma pessoa. 

Aqui teremos projetos de arquitetos que se baseiam em uma música para estabelecer 

principalmente vínculos formais, gerados por análises diversas. Geralmente a música escolhi-

da pelo arquiteto se refere a obras de décadas anteriores, isso porque a música se tornou cada 

vez mais acessível, com o advento dos discos de vinil primeiramente, depois das fitas e CDs e 

agora principalmente pela internet. 

O arquiteto está preocupado com a divisão das diferentes linguagens presentes na sua o-

bra e na obra musical em partes cada vez menores. Essas partes devem ser associadas, justa-

postas ou sobrepostas, mas também podem ser consideradas independentes. 

“(...) Esse é um processo que estuda a natureza inerente da arquitetura como 

sendo uma disciplina de múltiplas camadas que combina os elementos constitu-

intes dos materiais separados em um único campo (...)”. (MARTIN, 1994) 
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Rabelo comenta que na música, uma peça é composta com a sobreposição dessas cama-

das, assim como irá ocorrer na obra de arquitetura de alguns profissionais. (RABELO, 2007) 

Na verdade, conforme Copland afirma, podemos dizer que a música é constituída por par-

tes independentes que trabalham em conjunto. Essas partes que constituem uma música po-

dem ser classificadas dentro de quatro grandes grupos: o ritmo, a melodia, a harmonia e o 

timbre. Cada estilo musical possui suas peculiaridades dentro desses grupos, assim como cer-

tas características musicais que podem ter mais destaque de acordo com os desejos do compo-

sitor, o que faz com que cada obra seja única. 

Quando um arquiteto pretende trabalhar com as camadas musicais em seu projeto, ele de-

ve também pensar nas possíveis „partes da arquitetura‟, e em como associá-las. O resultado 

dessa justaposição de idéias e camadas propositalmente pode ou não definir os desenhos ar-

quitetônicos como plantas, cortes e elevações, mas sempre estará presente na arquitetura, seja 

nos módulos estruturais, nos materiais utilizados, nas formas pretendidas, ou também nas 

simples associações de ritmos, intervalos ou espaços vazios, harmonia das formas, simetria, 

idéias de movimento e contraste, entre outras. 

Os próximos projetos dizem respeito a essa questão de síntese das camadas presentes na 

música e na arquitetura. Todos trabalham com as camadas independentes da arquitetura com 

uma peça musical de maneira que, quando sobrepostas, são capazes de criar uma única lin-

guagem ao projeto ou objeto construído. 
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Para apresentar essas obras exemplares, uma ficha explicativa foi pensada com o intuito 

de facilitar o entendimento e sua classificação, onde o nome do projeto aparece em primeiro 

lugar, seguido pelo autor, data e local da obra. Por último são explicadas as principais caracte-

rísticas observadas no projeto. 

Vale ressaltar que a maioria dos projetos aqui citados são exemplos de trabalhos de pro-

fissionais norte americanos. Isso ocorre, pois essa foi a abrangência da pesquisa em relação às 

atividades contemporâneas que possuem como foco o tema arquitetura + música, principal-

mente por causa do referencial bibliográfico levantado sobre o assunto. 

Devido ao grande interesse despertado por essa maneira compositiva levantada, conside-

rou-se o processo de composição por camadas a referência básica para o desenvolvimento de 

um método de projetar em arquitetura, que será apresentado no próximo capítulo, sob a forma 

de um de exercício projetual para uma escola de música e um auditório. 
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NOME DO PROJETO: Processo Projetual Arquimúsica 

AUTOR: Marcos Novak 

DATA: 1993 

LOCAL: Estados Unidos 

CARACTERÍSTICAS: Com a tecnologia que possuímos hoje, vários arquitetos tem usado 

cada vez mais do computador para elaborar e desenvolver seus projetos. Mas também a músi-

ca passou a utilizar desses processos. A música feita no computador pode ter muito a ensinar 

para essa nova arquitetura high tech que vem sendo desenvolvida e que muitas vezes parece 

ser líquida e não temer a gravidade. Por sua vez, a arquitetura poderá prover música de uma 

nova maneira, através da emancipação sonora. (MARTIN, 1994) 

Neste caso, um processo projetual que começou a ser desenvolvido pelo arquiteto ameri-

cano Marcos Novak15 em 1993 é visto como ponte para a união dessas duas artes em uma 

nova disciplina: a arquimúsica. Novak prefere ser chamado de transarquiteto, pois se consi-

dera um artista multimídia que trabalha com os espaços gerados diretamente pela realidade 

virtual. (Figuras 52 e 53) 

Isso pode ser obtido com o uso de imagens, de sons, de números e de símbolos colocados 

sobrepostos no computador, visualizados em segunda ou terceira dimensão, para formar 

                                                 

15 Professor de arquitetura na Universidade do Texas, Austin, EUA. 

Figura 52 – Espaços arquitetônicos projetados 

por Marcos Novak. (Fonte: www.centrifuge.org) 
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superfícies geométricas que podem ser vistas e experimentadas de qualquer direção, sentido 

ou velocidade, por meio de um software desenvolvido especialmente para isso, o L-systems.  

“Os desenhos obtidos por esse método chamado L-systems, são usados para de-

terminar superfícies tridimensionais obtidas por campos variados. Isso só de-

pende do que você acredita: seria a música a expressão de uma idéia ou senti-

mento, ou isso é uma conseqüência de explorações de certas relações temporais, 

visuais e espaciais? (NOVAK in MARTIN, 1994, p. 64 

Depois que a forma principal foi gerada pelo programa no computador, são extraídas as 

diversas camadas presentes, constituídas por: pontos, linhas, planos e sólidos. Esses elementos 

podem ser alterados conforme se deseje a forma arquitetônica, que será derivada de uma jun-

ção deles com sons, cores e movimentos, inseridos posteriormente. Os resultados obtidos nes-

se processo não traduzem uma forma final que pode ser edificada, mas são vistos como varia-

ções possíveis de existir em um determinado espaço e que poderiam guiar os percursos do 

usuário. 

Esses „espaços de som‟ desenvolvidos pelo computador têm também o objetivo de de-

senvolver a imaginação de arquitetos que pensam em aliar a arquitetura com a música, crian-

do uma nova „poética‟ para esse profissional.  

  

Figura 53 – Cyberspace, Marcos Novak. 
(Fonte: www.centrifuge.org) 
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NOME DO PROJETO: Stretto House 

AUTOR: Steven Holl 

DATA: 1992 

LOCAL: Texas, Estados Unidos 

CARACTERÍSTICAS: É no Texas que o arquiteto Steven Holl faz o projeto de uma casa, a 

Stretto House (Figura 54), utilizando como referência inicial para a elaboração do partido: o 

som dos riachos existentes no terreno e o barulho da água correndo pelos diques de concreto 

construídos no local. Ele também tinha a intenção de utilizar materiais característicos da regi-

ão, como os blocos de concreto e as coberturas metálicas.  

Como processo de composição, o arquiteto utiliza o conceito de sobreposição de cama-

das, algo que ele costumava discutir com seu aluno e amigo, o pianista John Szto. Holl tam-

bém havia sido apresentado recentemente a uma obra do compositor húngaro Béla Bartók 

(1881 – 1945), o stretto
16

 chamado Música para Cordas, Percussão e Celesta (1936) e achou 

a peça muito interessante e complexa, ao mesmo tempo em que era agradável. (Figura 55) 

Essa música possui quatro movimentos onde ficam claras as divisões entre as percussões 

(elementos pesados) e as cordas (elementos leves) e o arquiteto pretendia em sua arquitetura 

                                                 

16 Textura polifônica onde a imitação de uma linha melódica ocorre antes de seu término. 

Figura 54 – Stretto House, de S. Holl, 1992, 

Texas. (Fonte: www.stevenholl.com) 
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fazer uma tradução da estrutura dos movimentos desse stretto, criando quatro seções para o 

edifício, da mesma maneira que, onde a música apresenta uma variedade em relação aos sons, 

a arquitetura trabalha com a luz, os materiais e o espaço.  

“Este conceito musical, imaginei, poderia ser uma idéia para a fluidez da cone-

xão entre os espaços arquitetônicos”. (HOLL in ALMEIDA, 2005, p. 33) 

A Stretto House foi dividida então em quatro zonas espaciais, cada uma delas possuindo 

sempre dois elementos: um pesado, referente a alvenaria ortogonal e fazendo referência as 

percussões da música; e um leve, referente a cobertura metálica curva e fazendo referência as 

cordas. 

Segundo o arquiteto, o projeto consiste em uma série de blocos de concreto (como os di-

ques do riacho) com tramas de metal que sustentam a cobertura, emoldurando a paisagem e a 

vista da água. E essa água que circula pelos diques reflete a paisagem do entorno, bem como a 

obra do arquiteto, como se fossem espelhos. 

A planta é puramente ortogonal, mas os cortes e vistas têm ênfase nas curvas, exceto no 

bloco de hóspedes, onde isso é invertido. O arquiteto faz essa variação em analogia às varia-

ções presentes no primeiro movimento da obra de Bartók. (Figura 56) 

Tanto a música quanto a arquitetura nos trazem a sensação de que há ainda alguma coisa 

escondida, esperando para ser descoberta e ambos, Bartók e Holl, utilizaram da série Fibonac-

ci como ferramenta principal para a formulação da estrutura de suas obras. (MARTIN, 1994)   

Figura 55 – Trecho de Música para Cordas, 
Percussão e Celesta, de B. Bartók, 1936. 

(Fonte: Almeida, 2005) 

Ouvir faixa 10 do CD anexo. 

Figura 56 – Esquema, vista e corte da Stretto 

House. Holl, 1992. (Fonte: www.stevenholl.com) 
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NOME DO PROJETO: Grand Center 

AUTOR: Studio Works Architects 

DATA: 1990 

LOCAL: St. Louis, Missouri, Estados Unidos 

CARACTERÍSTICAS: O master plan para o Grande Centro de Artes e Entretenimento do 

Distrito de St. Louis foi baseado não em uma única música, mas em sete trechos musicais de 

compositores diversos.  

Uma série de sete camadas foi então desenvolvida, cada uma em referência a um trecho 

musical, e o resultado final deste projeto veio com a sobreposição delas, que carregam os con-

ceitos físicos, funcionais e princípios conceituais do master plan. Os autores chamaram esse 

processo de sete estratégias de composição, que se desenvolveram através de estudos e diag-

nósticos da área, e que levou em conta a complexidade do programa proposto pela prefeitura. 

O objetivo era não modificar totalmente o existente, mas transformá-lo para valorizar a área.  

Para o Centro funcionar corretamente, as camadas sobrepostas devem ser operadas ao 

mesmo tempo, algo similar com os instrumentos executando sua parte na música, cada um 

fazendo seu papel para completar o todo. Abaixo a descrição das camadas e dos trechos musi-

cais nas quais foram baseadas. Cada camada diz respeito a uma função e era esperado que 

esse método levasse a um plano urbano capaz de satisfazer todas as deficiências existentes no 

dia a dia dessa cidade. (MARTIN, 1994)   

Figura 57 – Planta, croqui e maquete para o 
Master plan do Centro de Artes e Entretenimento 

de St. Louis. Studio Works Architects. 

(Fonte: www.studioworksarchitects.com) 
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Camada 1 – Atração principal/bastidores - A via central vira a atração principal para criar 

uma rua mais ativa e seu entorno são os bastidores, onde se tem as entradas de serviços. 

Camada II – Rua e verde - Essa camada cria uma ligação da cidade para com a prefeitura 

através de vias e de áreas verdes, para valorizar o edifício público. 

Camada III – Elementos discretos - Nessa camada é proposta uma série de edifícios que 

funcionam como apoio para as atividades diárias. 

Camada IV – Topografia - Configura a topografia, criando planos elevados para garantir 

novos espaços de uso, e fazendo cortes no terreno para criar locais de estacionamento. 

Camada V – Espaços - Criação de espaços abertos conectados por meio visual e por cami-

nhos de pedestres, onde deverão ser realizadas apresentações ou exibições. 

Camada VI – Padrões cobertos -Uma série que se repete formando padrões na cidade cons-

tituída por escadas de incêndio, outdoors, bolsões de estacionamento, vitrines de lojas. 

Camada VII – Colcha de retalhos - Essa camada estabelece uma série de pequenos obstácu-

los já existentes ou não, que irão guiar os percursos no distrito. 

 

Figura 58 – As camadas de referência usadas 
no master plan de St. Luis. 

(Fonte: Martin, 1994) 
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NOME DO PROJETO: Parc de La Villette 

AUTOR: Bernard Tschumi 

DATA: 1982 - 1997 

LOCAL: Paris, França 

CARACTERÍSTICAS: Esta obra do arquiteto suíço Bernard Tschumi foi inspirada na peça 

musical Fontana Mix, composta por John Cage em 1958. 

A notação musical teve seu início quando, nos primórdios da Igreja Católica, monges 

buscaram um método de registro para seus cantos. O método de anotação de notas foi então 

sendo aperfeiçoado ao longo dos séculos, na medida em que novas informações musicais pre-

cisavam ser registradas, como o tempo, o andamento, as claves, os compassos. No século XX 

a música ocidental passa por grandes transformações, com o surgimento de novos conceitos e 

novas técnicas de composição, como a música eletrônica, e novos símbolos são então criados. 

De qualquer maneira, a representação musical sempre buscou atender a mesma necessi-

dade: destacar a sucessão de elementos ao longo do tempo. Com isso é possível observar a 

musica como um todo, sem necessariamente ouvi-la. 

Nessa música Cage rompe com os sistemas de notação tradicional, explorando a com-

binatória matemática e os elementos gráficos – geométricos através da música eletrônica. A 

partitura se constitui de vinte páginas com material gráfico variado, como pontos localizados 

aleatoriamente, linhas curvas e malhas. Algumas dessas páginas com informações eram trans-

Figura 59 – Trechos da partitura de Fontana 

Mix, de John Cage, onde vemos a sobreposição 

de imagens e símbolos. (Fonte: Rabelo, 2007) 

Ouvir faixa 11 do CD anexo. 
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parentes, de modo que os símbolos poderiam ser sobrepostos e combinados, formando novos 

padrões musicais. As malhas guiam o andamento da música: o eixo horizontal serve para de-

terminar o tempo de duração de cada evento, e o eixo vertical especifica as ações. (Figura 59) 

Essa música foi escrita tanto para ser gravada (quando Cage propõe a captura de sons 

cotidianos, como latidos, pessoas conversando e carros passando), como para ser executada 

por qualquer instrumento musical, vocal ou teatral, e o resultado disso é uma colagem sonora 

obtida pela sobreposição de informações, que parece ocorrer de forma não planejada.  

De forma semelhante foi pensado o parque de Tschumi, com a colagem arquitetônica. 

O projeto teve início com um concurso internacional promovido pelo governo francês em 

1982, na qual deveriam ser desenvolvidos programas e projetos para o Museu da Ciência, a 

Cidade da Música e o Hall de Exposições, além do Parque Urbano para o século XXI, con-

forme foi chamado pelo edital do concurso. Esse parque deveria abrigar atividades culturais e 

de entretenimento, contendo teatros, restaurantes, cafés, galerias de arte, oficinas de música, 

oficinas de vídeo, playground, espaços com salas de computação e jardins.  

A sobreposição e o desenho de três camadas (Figuras 60 e 61)– chamadas de: pontos, li-

nhas e superfícies - guiou todo o projeto: A camada dos Pontos re refere as folies
17

, edifícios 

que abrigam os cafés, bancas de jornal, midiatecas, livraria, salas de apoio, administração, 

sanitários, primeiros socorros. Esses edifícios estão dispostos a cada 120 metros, de acordo 

                                                 

17 Derivada do francês folie: loucura, maluquice, desatino. 

Figura 61 – As camadas do Parc de La Villette. 

(Fonte: www.tschumi.com) 

Figura 60 – O Parc de La Villette com as cama-

das sobrepostas. (Fonte: www.tschumi.com) 
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com um sistema ortogonal de grelha e as formas derivam de cubos de 10 metros de altura, 

com três pavimentos, que foram transformados e modificados conforme as necessidades pro-

gramáticas. As folies são elementos marcantes na paisagem e apesar de estarem dentro de uma 

malha, parecem surgir de forma aleatória dentro do parque. A camada Linhas diz respeito ao 

sistema de caminhos norte - sul, leste - oeste do parque: eixos que ligam as folies com os por-

tões de entrada e saída e com as estações de metrô. Alguns trechos destes caminhos são cober-

tos por uma estrutura ondulada de 5 metros de largura. Todos os circuitos foram cuidadosa-

mente planejados, para garantir o acesso aos principais locais do parque. Na camada Superfí-

cies, estão as áreas reservadas para atividades que necessitam de grandes espaços, como locais 

para práticas esportivas, exercícios e lazer, cinema e teatro ao ar livre. Esses espaços são co-

bertos por grama, terra compactada ou cascalho. Em ambas as obras, nos deparamos com e-

lementos que parecem aleatórios e inesperados, porém na realidade foram pensados e progra-

mados – características de imprevisibilidade e indefinição. 

Em Cage, o que interessa é a utilização de sons de maneira não tradicional e a experimen-

tação só possível com a música eletrônica. A aleatoriedade aparece quando escutamos a músi-

ca, mas não quando olhamos sua partitura e vemos os símbolos dessa escritura musical. Para 

Tschumi, o usual é deixado para trás e a sobreposição de sistemas é vista como parte essencial 

para o desenvolvimento do projeto. A aleatoriedade ocorre nas diversas formas das folies.  

  

Figura 62 – Fotos do Parc de La Villette de B. 
Tschumi, com as folies em vermelho. 

(Fonte: www.tschumi.com) 
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NOME DO PROJETO: Museu do Sol 

AUTOR: Fernando Almeida 

DATA: 2005 

LOCAL: Pernambuco, Brasil 

CARACTERÍSTICAS: De acordo com o método de composição por camadas elaborado por 

Fernando Almeida em sua monografia de conclusão de curso, a música escolhida como refe-

rência ao processo projetual deve ser decomposta em camadas, para que cada uma delas possa 

se relacionar com um fator arquitetônico. 

Ele tomou como exemplo a suíte para piano Polichinelo, de Heitor Villa-Lobos 

(1913), e a partir dela desprendeu quatro camadas base: a camada rítmica, a camada harmôni-

ca, a camada melódica e a camada timbral. 

Na camada rítmica ele observou a métrica da música, isto é, o tempo e a estrutura de 

compassos que formam o ritmo de Polichinelo, e determinou que essa camada seria a gerado-

ra de módulos horizontais arquitetônicos, dado que cada compasso é a unidade modular de 

uma música (Figura 63). O ritmo orientaria a percepção musical, e uma linha rítmica unifor-

me pode indicar uma interpretação retilínea, enquanto uma linha rítmica composta pode indi-

car uma interpretação „quebrada‟.  

“Sob a ótica arquitetônica, esta camada rítmica pode ser empregada tanto com a 

finalidade de estabelecer alguma primeira estrutura modular como para definir a 

orientação de vetores de percurso, ou a orientação relativa dos espaços.”   

(ALMEIDA, 2005, p.49) 

  

Figura 63 – Trechos da partitura de Polichinelo, 

onde podem ser observadas duas fórmulas de 
compasso diferentes: binário e ternário. 

(Fonte: Almeida, 2005) 

Ouvir faixa 12 do CD anexo. 
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Polichinelo possui duas fórmulas de compasso
18

 diferentes – compassos binários, 2/4 e 

ternários, 3/4 – e isso fez com fossem gerados dois grupos modulares. (Figura 64) 

Com relação a camada harmônica, ele comenta que é possível identificar as zonas tonais, 

os intervalos e as razões entre as notas das escalas existentes na música. Porém em Polichine-

lo, a atonalidade predomina e não há uma hierarquia harmônica entre notas. 

Essa camada gera os módulos verticais arquitetônicos, pois a partir dela é possível criar 

gráficos de freqüências. (Figura 65) 

Quando olhamos uma partitura vemos claramente que a melodia se apresenta como uma 

seqüência de notas organizadas dentro do tempo e ritmo (camada rítmica) e dos tons e interva-

los presentes (camada harmônica), então na camada melódica, Almeida considera a melodia 

como uma representação diagonal que engloba as duas camadas anteriores. 

Vemos como isso ocorre em Polichinelo na Figura 66, onde é possível verificar também 

motivos temáticos e trechos melódicos mais recorrentes. 

Já a última camada, a timbral, se refere aos sons e suas qualidades, como altura, tipo de 

timbre e intensidade. De forma semelhante às proposições de Roesler, nessa camada podem 

ser estabelecidos materiais associados a determinadas freqüências. Porém um instrumento de 

                                                 

18 O número superior mostra a quantidade de tempos no compasso e o número inferior indica a figura musical que valerá um 
(unidade de tempo) 

Figura 64 – Divisão dos grupos modulares exis-

tentes nos compassos 2/4 e 3/4, na música Poli-
chinelo. (Fonte: Almeida, 2005) 

Figura65 – Estudos e interpretação da camada 

harmônica em um trecho de Polichinelo. 
(Fonte: Almeida, 2005) 

http://www.musicaeadoracao.com.br/tecnicos/teoria_musical/teoria_online/teoria_leitura/leitura_10.htm
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corda pode tanto desempenhar funções rítmicas quanto melódicas, dependendo da composi-

ção, e em uma interpretação arquitetônica isso deve ser levado em conta de maneira que um 

mesmo timbre pode também definir materiais diferentes, em situações diferentes.  

Em Polichinelo há apenas um piano, ou seja, um timbre. Nesse caso são as alturas dos 

sons, as freqüências, que definem essa camada. Podemos ver claramente o que ocorre por 

meio da partitura da música, onde a parte superior se refere às notas mais agudas e a parte 

inferior, as mais graves. (Figura 67) 

Essas especulações a respeito da obra de Villa-Lobos permitiram que Almeida criasse um 

método de analogia de fatores música + arquitetura e a partir deles desenvolvesse um exercí-

cio projetual aliando a música Pyramid Song (2001) da banda inglesa Radiohead, com seu 

projeto arquitetônico para um museu, o Museu do Sol em Pernambuco. (Figura 68) 

De modo semelhante, é aqui proposto um exercício projetual (para a escola técnica de 

música e o auditório) baseado também na composição por camadas, conforme mencionado na 

seção anterior, e utilizando o método na qual uma música precisou ser escolhida em primeiro 

lugar, para que a partir dela o projeto começasse a ser desenvolvido. 

Vale destacar que, alem dos conceitos a seguir apresentados e utilizados para unir as duas 

artes, o projeto se guiou também pelos problemas inerentes da arquitetura que dizem respeito 

às questões de insolação, ventilação, conforto, adequação ao programa, etc. 

  

Figura 66 – A camada melódica de Polichinelo. 

(Fonte: Almeida, 2005) 

Figura 67 – Trecho inicial de Polichinelo. A parte 
superior se refere às notas mais agudas e a inferior 

as notas mais graves. 

(Fonte: Almeida, 2005) 

Figura 68 – Perspectiva artística do Museu do 
Sol. (Fonte: Almeida, 2005) 



 

33    EXERCÍCIO PROJETUAL: ESCOLA TÉCNICA DE MÚSICA E AUDITÓRIO 

EM COTIA – SÃO PAULO 

“(...) Há uma obra musical que eu uso, não como metáfora, não como 
um som inspirador, mas uma obra que me fez perceber uma espécie de 

estrutura, e foi deste modo que eu empreguei a música em meu 
trabalho (...)."  

Daniel Liebeskind, 2001 
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3.1  CONCEITUAÇÃO 

A partir das constatações sobre o quanto a arquitetura e a música sempre estiveram li-

gadas e dos estudos de caso observados, podemos tentar chegar a uma ambivalência entre as 

duas artes, de modo que seja possível estabelecer relações de paridade entre termos, como 

harmonia, ritmo, timbre, escala, módulo, intervalo, melodia, contraste, movimento. 

Esses termos são facilmente representados em uma partitura, mas será que poderiam 

ser convertidos para um desenho arquitetônico? 

O designer Axel Roesler propôs para seus alunos de desenho industrial da Universida-

de de Ohio que registrassem graficamente a percepção de cinco trechos musicais
19

. O resulta-

do dessa experiência pode ser verificado em sua dissertação de mestrado, e seu objetivo era 

despertar a sensibilidade e a intuição dos estudantes, identificando padrões no modo de co-

municar a música graficamente. (ROESLER, 2001) 

Os alunos desenvolveram desenhos abstratos, onde os traçados representavam símbo-

los espontâneos e estavam organizados temporalmente, como em uma partitura musical. (Fi-

gura 69)  

  

                                                 

19 Vessels, de Philip Glass (1978); Just like heaven, do The Cure (1986); Take five, de Paul Desmond (1951); Sagração da 
primavera – a Dança do Sacrifício, de Igor Stravinsky (1913) e Tabula rasa, de Arvo Part (1977). 

Figura 69 – Alguns dos esquemas de representa-
ção musical dos alunos de Roesler. As colunas se 

referem as músicas: Vessels, Just Like Heaven, 

Take Five, Sagração da Primavera e Tabula Rasa, 

e as linhas são alunos diferentes. 
(Fonte: Roesler, 2001) 
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Roesler constatou que quase todos os estudantes empregaram quadriláteros para as 

freqüências mais baixas e círculos na medida em que as freqüências aumentavam. Linhas fo-

ram os símbolos escolhidos para as freqüências mais altas. Ele então propôs que as formas 

musicais criadas a partir das variações de freqüência (o quadrado, o círculo e a linha) pudes-

sem ser associadas com materiais característicos. As freqüências mais baixas e graves poderi-

am ser associadas à madeira, os plásticos representariam as freqüências médias, e o metal e o 

vidro se relacionam com freqüências altas e agudas. (Figura 70) 

Essa experiência parece relevante se tentarmos empregá-la juntamente com o método 

projetual baseado na sobreposição de camadas, pois com ele podemos estabelecer também 

características materiais para a arquitetura, ao basear o conceito do projeto arquitetônico em 

uma obra musical determinada.  

Os antigos modos de associar arquitetura e música por meio das razões e da seção áu-

rea parecem já não ser suficientes para atender completamente o que se quer passar com a 

arquitetura contemporânea, e no interesse transdisciplinar de aproximar arquitetura e música, 

arquiteto e compositor, obra arquitetônica e peça musical, para resultar em formas compositi-

vas, considerou-se o processo de composição por camadas a referência básica para o desen-

volvimento de um método projetual em arquitetura, já que parte das atividades propostas para 

a graduação prevê a elaboração de um projeto arquitetônico, paralelamente ao desenvolvi-

mento da monografia de conclusão de curso. 

Pretendeu-se desde o início do nono período que o projeto seria composto por dois ob-

jetos: uma escola técnica de música e um auditório.   

Figura 70 – Diagrama dos materiais estabeleci-

dos em função de freqüências, segundo Roesler. 

(Fonte: Almeida, 2005) 
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O partido deste projeto surgiu como decorrência das análises de exemplos de trabalhos 

que levam em consideração o processo de composição musical aliado ao desenvolvimento do 

projeto arquitetônico, tendo como base os estudos de caso presentes no capítulo anterior. Esse 

processo permitiu identificar alguns “fundamentos compositivos” que vinculam as duas artes, 

e muitos deles poderiam ser usados neste exercício projetual da seguinte maneira: 

 

-Escolhendo um método para definir os aspectos musicais que serão utilizados para a criação 

do partido do objeto arquitetônico. 

 

- Fazendo-se associações mais objetivas, relacionando uma determinada peça musical existen-

te, com o processo projetual arquitetônico. 

 

O método adotado para a experimentação não faz uma referência muito direta com ne-

nhuma das obras anteriormente citadas, pois assim como na música cabe ao compositor deci-

dir quais caminhos irá seguir, nestes casos é o arquiteto quem deve definir os aspectos musi-

cais que melhor se adéquam aos conceitos de projeto e os graus de aproximação que pretende 

obter entre música e arquitetura, de acordo com as características da música escolhida como 

referência. 

Portanto, como etapa inicial deste exercício, uma peça precisou ser tomada como e-

xemplo para as experimentações iniciais de decomposição em camadas, conforme exercício 

proposto por Fernando Almeida, em sua monografia. (ALMEIDA, 2005) 
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3.1.1  ESCOLHA E INTERPRETAÇÃO DE UMA PEÇA MÚSICAL 

Como disse Rabelo, toda peça musical possui um amplo conjunto de informações so-

brepostas, que são colocadas de acordo com a intenção do compositor. Porém, essas caracte-

rísticas sempre estarão vinculadas a determinados elementos base que parecem existir em 

qualquer música.  

O compositor norte americano Aaron Copland, afirma que a música é constituída por 

quatro elementos essenciais: o ritmo, a harmonia, a melodia e o timbre. 

“Esses quatro ingredientes são a matéria-prima do compositor. Ele trabalha com 

eles da mesma maneira como qualquer outro artesão trabalha com seus materi-

ais. Do ponto de vista do ouvinte leigo, esses elementos não tem importância, 

pois raramente temos consciência de ouvir algum deles separadamente. É o efei-

to combinado – o tecido sonoro aparentemente inextricável que eles compõem – 

que costuma interessar à maioria dos ouvintes.” (COPLAND, 1974, p. 36). 

O fato de os leigos não percebê-los separadamente, diz respeito somente a uma falta de 

atenção ou de costume, visto que eles estão lá, fazem parte da música, ou melhor, são a músi-

ca. Ao ouvir uma peça musical com mais cuidado pode-se notá-los, sem que se precise ter 

estudado para isso. (COPLAND, 1974) 

Esses elementos musicais puderam então ser verificados a partir das análises das caracte-

rísticas da peça musical escolhida, no caso a Pequena Fuga em G menor (1703) de Johann 

Sebastian Bach. (Figura 71)  

Figura 71 – Página inicial da partitura da Pequena 
Fuga em G menor de J. S. Bach. (Fonte: ilustração 

da autora) 

Ouvir faixa 13 do CD anexo. 
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O gênero musical conhecido como fuga tem sua origem no séc. XVIII, no período barro-

co. É um estilo de composição polifônico, isto é, que possui várias vozes. Para melhor enten-

dê-lo, os teóricos costumam dizer que é preciso escutar a música diversas vezes, já que esta é 

constituída por várias partes e vozes que se sobrepõem, mas que devem ser ouvidas indepen-

dentemente. 

(...) “Se você quer realmente entender o que se passa nessas formas, deve estar 

disposto a voltar muitas vezes a elas. Mais do que qualquer outro molde formal, 

a fuga exige uma audição atenta da parte do leigo.” (COPLAND, 1974, p. 114). 

Nesse estilo, a música sempre começa com um tema, apresentado por uma das vozes 

isoladamente. Uma segunda voz entra em seguida executando o mesmo tema, porém em outra 

tonalidade, enquanto a primeira voz continua desenvolvendo um acompanhamento. As vozes 

restantes entram, uma a uma, cada uma iniciando com o mesmo tema. O restante da fuga uti-

liza a sobreposição de todas as vozes, que entram sucessivamente e continuam de maneira 

entrelaçada, desenvolvendo a música e voltando várias vezes ao tema principal. 

 

A Apresentação Das Vozes Em Uma Fuga 

 

VOZ 1  TEMA  -  CONTRA-TEMA  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

VOZ 2                   TEMA                    CONTRA-TEMA  ------------------------------------------------------------------ 

VOZ 3                                                  TEMA                     CONTRA-TEMA  ------------------------------------------ 

VOZ 4                                                                                  TEMA                     CONTRA-TEMA  ------------------ 

  



ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE A ARQUITETURA E A MÚSICA 

 

77 
 

A peça musical escolhida foi composta entre 1703 e 1707 e possui quatro vozes dife-

rentes que „aparecem‟ na música uma após a outra, executando o chamado TEMA. Ao mesmo 

tempo, em resposta, surge um CONTRA-TEMA, se sobrepondo ao primeiro. 

Depois de todas as vozes terem sido apresentadas uma vez, a música segue se dividin-

do em EPSÓDIOS, intercalando com a repetição do TEMA, até que chegue a CADÊNCIA, 

ou final, na reexposição do tema. (Figura 72) 

Bach explora nesta fuga diversas variações, utilizando a imitação e inversão do tema, 

espelhando-o, modulando-o, expandindo-o, sintetizando-o, ou transpondo-o, enfim, usando os 

chamados “recursos contrapontísticos”. 

“Há um certo número de artifícios contrapontísticos que aparecem normalmente 

(...). Os mais simples desses artifícios são a imitação, o cânon, a inversão, a au-

mentação e a diminuição.” (COPLAND, 1974, p. 115). 

Além das análises gráficas realizadas que serão explicadas na seção a seguir, foi de-

senvolvida uma interpretação desta música onde a partir da observação da partitura, as partes 

da fuga puderam ser destacadas. Essa etapa foi fundamental para melhor entender como se 

relacionam de fato as vozes ao longo da música e como o TEMA é desenvolvido nesta obra, 

verificando os elementos de maior e de menor destaque, e observando as características musi-

cais de ritmo, harmonia, melodia e timbre presentes nessa obra de Bach
20

.   

                                                 

20 Para visualizar a análise completa das partes desta fuga vide Anexo 1 – Partitura e análise da Pequena Fuga. Página 120. 

Figura 72 – Representação linear das Partes da 
Pequena Fuga em G menor de Bach. 

(Fonte: Ilustração da autora) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Varia%C3%A7%C3%A3o
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3.1.2  COOPERAÇÃO DA TECNOLOGIA DIGITAL 

Depois de analisadas as partes constituintes da Pequena Fuga em G menor, a música foi 

convertia em arquivos de áudio nos formatos mp3, WAV e MIDI, para que pudesse ser aberta 

e visualizada em alguns aplicativos e programas de edição musicais, onde foram obtidos grá-

ficos de ondas, espectros, intervalos e de barras: 

 

O gráfico de ondas (Figura 73) diz respeito aos trechos onde os sons presentes na música 

alcançam maior ou menor intensidade, ou seja, as zonas de maior e de menor expressão. Os 

trechos mais expressivos dizem respeito à ocorrência do tema na música ou evidenciam os 

momentos de preparação para alguma mudança estrutural.  

 

O gráfico de espectros (Figura 74) identifica as zonas mais graves e as mais agudas, de 

acordo com os timbres empregados, diferenciando-as através da cor (amarelo para sons agu-

dos, e vermelho para sons graves). Nessa peça temos o predomínio de melodias com sons 

mais agudos. 

  

Figura 73 – Gráfico de ondas da Pequena Fuga. 

(Fonte: ilustração da autora) 

Figura 74 – Gráfico de espectro da Pequena 

Fuga. (Fonte: ilustração da autora) 
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Outro tipo de formato musical existente é obtido por meio de um arquivo MIDI
21

, uma 

tecnologia usada para criar padrões de comunicação entre instrumentos musicais e equipa-

mentos eletrônicos (como o computador). Esse tipo de formato não contém o áudio, mas sim 

as instruções para reproduzi-lo, e podemos visualizar a música claramente por meio de um 

gráfico de barras (Figura 75), onde cada uma das barras significa uma nota (eixo y) ao longo 

do tempo (eixo x).  

 

 

O gráfico de intervalos (Figura 76) mostra quais as razões, as distâncias entre notas que 

existem na obra. 

Todos esses gráficos possuem um comprimento horizontal igual, que corresponde à dura-

ção da peça. 

  

                                                 

21 Musical Instrument Digital Interface ou Interface Digital para Instrumentos Musicais 

Figura 76 – Gráfico de intervalos da Pequena 

Fuga. (Fonte: ilustração da autora) 

Figura 75 – Gráfico de barras da Pequena Fuga. 
(Fonte: ilustração da autora) 
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3.1.3  AS CAMADAS DA PEQUENA FUGA 

A partir da peça musical, a Pequena Fuga em G menor de Johann Sebastian Bach, foram 

realizadas algumas análises teóricas e gráficas da música, a fim de elaborar uma linguagem 

modelo a ser utilizada no projeto da Escola de Música e Auditório. Para facilitar as aproxima-

ções, o método de composição por camadas foi aceito, de maneira que, a partir da análise das 

camadas presentes na música – camadas rítmica, harmônica, melódica e timbral – foi possível 

criar parâmetros arquitetônicos relevantes a elas. 

Cabe dizer aqui que os aspectos musicais escolhidos para se adequarem ao conceito deste 

projeto vêm de análises e idéias pessoais, não devendo ser tomados como uma regra fixa usa-

da para aproximar toda a estrutura de uma peça musical com o partido de um projeto arquite-

tônico. 

Segue abaixo a descrição detalhada das camadas utilizadas no processo, com a apresenta-

ção de suas características principais de acordo com os pontos de vista da arquitetura e da 

música, destacando depois as relações observadas na peça musical escolhida e nos objetos 

projetados: 
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Camada Rítmica 

Ritmo se refere ao agrupamento de tempos, pulsação. Qualquer movimento caracterizado 

pela repetição de elementos, regulares ou irregulares. É o ritmo da obra, um padrão a ser se-

guido, que pode ser estabelecido pela forma, estrutura, e detalhes, podendo algumas vezes 

gerar monotonia (intencional ou não). As experiências rítmicas podem ser exploradas das 

mais diversas maneiras, cabendo ao profissional escolher como utilizá-la.  

“O método mais simples é a repetição regular dos mesmos elementos (...). Mui-

tos o consideram simples demais para que signifique alguma coisa. Nada lhes 

diz e, no entanto, trata-se de um exemplo clássico da idéia de ordem.” (RAS-

MUSSEN, 2002, p. 133). 

Já a ausência de ritmo pode incomodar o homem num primeiro momento, transformando 

a música ou a arquitetura em algo complexo demais para ser entendido e apreciado, algo que 

vai contra a necessidade humana por ordenação. 

 

NA MÚSICA – Esta camada é a métrica da música, a camada geradora de módulos, e tem a 

intenção de organizá-la dentro do tempo. 

O que a define são as diferentes durações dos sons (breves/longos), suas intensidades 

(forte/fraco), e repetições ao longo da música. O ritmo de uma peça aparece inscrito em sua 

partitura e é ilustrado pelo maestro, por exemplo, ao fazer gestos indicativos à orquestra, in-

terpretando-o e demonstrando suas características.  
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Mesmo uma música composta somente por elementos rítmicos puros, como as batidas 

de povos primitivos, pode assumir uma extrema complexidade, algo que demonstra o fato de 

muitos estudiosos considerarem o ritmo como sendo o início da música de qualquer cultura. 

“A maioria dos historiadores concorda que se a música teve alguma espécie de 

começo, isso aconteceu através da batida de um ritmo”. (COPLAND, 1974, p. 

36). 

Na realidade existem dois tipos de ritmo musical, o metro e o fraseado. O metro diz respeito a 

padrões de batida acentuados, previsíveis, marcados como um relógio e que acabam por ser a 

base da música. O fraseado é quase o oposto, sendo livre e quase nunca repetitivo, uma suces-

são de notas que se combinam da várias maneiras diferentes.  

“Metro é tijolo; fraseado, concreto despejado. Em contraste com os blocos de 

construção pequenos e um tanto quadrados do metro, o fraseado assume qual-

quer forma e tamanho” (JOURDAIN, 1998, p. 176). 

Além disso, toda música possui uma “unidade métrica quantificada” ou como é mais 

comumente chamada: um compasso. (Figura 77) 

Existem vários tipos de compasso: os binários, os ternários, os quaternários, etc. O 

compasso é usado para marcar o conjunto das unidades de tempo presentes na peça, sendo 

que uma peça é constituída por vários compassos. Para ficar mais fácil ilustrar, pensemos em 

uma pessoa marchando. As batidas dos pés no chão obedecem a uma ordem: ESQUERDA, 

Figura 77 – Fórmula de compasso 4/4 da Pequena 

Fuga em G menor. 
(Fonte: ilustração da autora) 

Figura 78 – Esquema de unidade métrica 2/4. 

(Fonte: ilustração da autora) 

Figura 79 – Esquema rítmico da Pequena Fuga – 
padrão 4/4. (Fonte: ilustração da autora)  
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DIREITA, ESQUERDA, DIREITA; UM, DOIS, UM, DOIS, e assim por diante. Se fossemos 

escrever em notas musicais como seria a representação de uma marcha, teríamos algo como a 

representação da Figura 78. Essa imagem ilustra um compasso com fórmula 2/4, que quando 

repedido diversas vezes, forma o padrão rítmico de uma marcha, por exemplo. O padrão rít-

mico da Pequena Fuga (4/4) seria ilustrado conforme Figura 79.  

 

NA ARQUITETURA – O ritmo em arquitetura pode ser percebido pelo simples movimento 

dos olhos ao acompanhar elementos compositivos como as vigas e os pilares que formam os 

módulos espaciais e pelos padrões formados pelas janelas e panos de vidro do exterior, ou 

pelas seqüências de espaços e ambientes no interior construído, e cada período arquitetônico 

utilizou o ritmo conforme as características de seu estilo. 

Vemos alguns exemplos nas imagens de algumas obras ao lado. (Figuras 80 a 82) 

Com a intenção de organizar formas e espaços na arquitetura, essa camada foi usada 

para estabelecer o módulo estrutural, a representação horizontal e a noção de seqüências dos 

objetos arquitetônicos propostos.  

A peça escolhida, a Pequena Fuga em G menor, possui no total 68 compassos em an-

damento moderato
22

, ou seja, aproximadamente 110 bpm (batidas por minuto). Sua fórmula

                                                 

22 Tempo, a velocidade da execução da peça. Velocidade moderada; não muito rápida. 

Figura 82 - Ritmo de pilares. F. L. Wright. Edifí-

cio da administração da S. C. Johnson, 1936. 

(Fonte: www.greatbuildings.com) 

 

Figura 80 – Ritmo de aberturas. Antonio da 

Sagallo e Michelangelo, Palazzo Farnese, Roma, 

1514-1547. (Fonte: Zevi, 1996) 

Figura 81 – Ritmo de pilares e vigas. Eugenio 
Montuori e Annibale Vitellozzi. Estação ferroviá-

ria de Roma, 1950. (Fonte: Zevi, 1996) 
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de compasso é quaternária – está em 4/4 – e a contagem de tempos é feita da seguinte manei-

ra: UM, dois, TRÊS, quatro. Sendo o primeiro e o terceiro tempos acentuados (mais fortes): 

( 1 2 3 4 )   ( 1 2 3 4 )   ( 1 2 3 4 )   ( 1 2 3 4 )... 

Como essa camada foi escolhida para gerar os módulos estruturais dos objetos arquite-

tônicos, uma unidade métrica precisou ser desenvolvida para representar a tradução dela ar-

quitetonicamente. O módulo foi adotado levando em consideração o seguinte: 

Tomando como referência o andamento rítmico da música, temos um total de 110 ba-

tidas por minuto ou 1,83 pulsos por segundo (110/60 segundos). Como referencia modular, 

converteremos pulsos para metros e multiplicaremos esse valor pelo tempo total da música, 

obtendo um valor que será utilizado como mínimo módulo básico do projeto: 1,83 metros x 

207 segundos (tempo total da música) = 3,80. 

  

Figura 83 – Identificação da camada rítmica na Pequena Fuga, onde cada retângulo representa um dos 68 compassos da música em 4/4. O tempo total da música „gerou‟ o módulo 

base arquitetônico de 3,80 metros. (Fonte: Ilustração da autora) 
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Camada Harmônica 

Diz respeito à relação das partes e como ela pode tornar a obra harmoniosa, agradável. O 

homem tem como uma de suas características, tentar freqüentemente atingir o equilíbrio entre 

as partes de um todo, de maneira que assim ele se integre melhor ao meio em que vive. 

De acordo com os gregos, o homem sente-se mais confortável quando convive com ra-

zões matemáticas claras e, conforme descrito anteriormente, as ordens da Antiguidade Clássi-

ca serviam para representar a beleza e a harmonia em função de elementos proporcionais. A 

harmonia e a ordem, de maneira geral, podem ser alcançadas através de sistemas de propor-

ção, onde são estabelecidos conjuntos de relações visuais por exemplo. 

 

NA MÚSICA – Considerada o elemento mais sofisticado da música, a harmonia como co-

nhecemos hoje é uma invenção recente. Sendo desconhecida até meados do século IX, faz 

parte da evolução de uma concepção intelectual original da mente humana. 

(...) “Os compositores anônimos que pela primeira vez experimentaram os efei-

tos da harmonia estavam destinados a revolucionar a música que viria depois 

deles, pelo menos no que se refere ao mundo ocidental. Não é de admirar que 

encaremos o desenvolvimento do sentido harmônico como um dos fenômenos 

mais notáveis da história da música”. (COPLAND, 1974, p. 54) 
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A camada é percebida quando olhamos para os acordes
23

 da peça (percepção vertical), 

já que verificamos as variações e o desenvolvimento das notas que compõem os acordes. É a 

relação das notas entre si, suas distâncias ou intervalos - distância entre tons. 

“Tons separados soando juntos produzem acordes. A harmonia, considerada 

como uma ciência, é o estudo desses acordes e da sua relação mútua.” (CO-

PLAND, 1974, p. 56). 

Nos dias de hoje a música possui uma espécie de centro tonal. Isso não quer dizer que 

toda música existente seja tonal, ou seja, que possui um tom dominante, embora isso seja pra-

ticamente unânime na produção musical ocidental. Quase toda peça musical ocidental possui 

um esqueleto harmônico implícito baseado em uma escala de um sistema tonal, e uma música 

composta nesse sistema possui uma nota central conhecida como tônica que, podemos dizer, 

servirá como ponto de partida para a composição. Depois de estabelecida a tônica, as demais 

notas tenderão a obedecer um esquema de tonalidades derivadas dela, a fim de estabelecer a 

harmonia musical, funcionando também para mostrar as características da música e idéias de 

preparação, modulação, tensão e conclusão. Essas variações transmitem sensações aos ouvin-

tes (de resolução ou irresolução), algo que pode ser comparado a certas relações espaciais. Se 

os compositores não variassem, disfarçassem e adornassem a estrutura harmônica fundamen-

tal de uma peça, essa possivelmente seria um tédio para os seus ouvintes.    

                                                 

23 Formado a partir da escrita e/ou execução de três ou mais notas simultaneamente. 

Figura 84 – Exemplo de escala usada hoje em dia 

na música ocidental e as razões e relações de 

freqüência entre as 12 notas. 
(Fonte: Almeida, 2005) 

Figura 85 – Diagrama vertical para representar a 

escala de C maior, estabelecido a partir das razões 

entre notas. (Fonte: Almeida, 2005) 
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Os sons que são produzidos segundo proporções simples tendem a ser mais bem rece-

bidos pelos nossos ouvidos. 

Outro elemento importante que diz respeito à harmonia é a escala. Escala em música 

refere-se a uma série de notas musicais que se sucedem de maneira ascendente ou descenden-

te, permitindo assim o movimento de uma composição. 

 

NA ARQUITETURA – Esta camada será usada para estabelecer uma representação vertical 

do projeto e mostrar algumas relações de freqüência de formas, já que irá se referir ao jogo de 

altura dos volumes dispostos. (Figura 85) 

A harmonia na arquitetura pode ser determinada também pelos materiais construtivos 

e de acabamento utilizados, assim como pela forma dos volumes. 

A escala arquitetônica refere-se ao tamanho de algo em relação a outro referencial, se-

ja o entorno, seja outro edifício ou até mesmo os elementos do próprio edifício em questão – 

portas, janelas, escadas. A escala é melhor percebida pela altura do que pelo comprimento e 

largura do volume observado, e pode nos fazer sentir pequenos, no caso da escala monumen-

tal, ou confortáveis, em se tratando de uma escala mais intimista. (Figuras 86 e 87) 

Para desenvolver a camada harmônica no projeto arquitetônico foi preciso primeira-

mente identificar a tonalidade central da peça, sua escala e os acordes que a compõem: 

 

Tônica – Sol menor (Sol m ou Gm). Figura 88 

  

Figura 86 – Jogo volumétrico do Edifício da 

Administração da S. C. Johnson, F. L. Wright, 
1936. (Fonte: www.greatbuildings.com) 

Figura 87 – Escala do eixo monumental de Brasí-
lia e escala mais intimista de um conjunto habita-

cional em Barcelona, Espanha, de Carlos Ferrater. 

(Fonte: www.greatbuildings.com) 
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Tonalidade central da peça – Sol m (as notas que existem na escala de Sol menor são: sol – 

lá - si bemol – dó – ré - mi bemol - fá ou então, G – A – Bb – C – D – Eb - F) 

Demais tonalidades presentes na música - Si b (intervalo de 3ªm), Re m (intervalo de 5ª J, 

Do m (intervalo de 4ª J, Mi b 

Podemos identificar na música escolhida as zonas tonais, ou seja, as regiões onde pre-

domina determinado tom. A partir daí, foi possível traçar um diagrama horizontal, em função 

dos compassos e das freqüências, que mostra as variações de altura (zonas tonais) ao longo da 

música. (Figura 89) 

 

Para que essa camada musical fosse transposta para a arquitetura, foi necessário esta-

belecer medidas que pudessem ser usadas como cota vertical dos objetos arquitetônicos, em 

uma classificação feita de acordo com os intervalos da escala de Sol m presentes na Pequena 

Fuga. As distâncias dos tons presentes na música (intervalos) se transformam em medidas 

arquitetônicas, de acordo com o módulo básico desenvolvido anteriormente de 3,80m, con-

forme Figura 90.  

 

  

Mi b – cota 20,90m 

 

Ré m – cota 15,20m 

Do m – cota 11,40m 

Si b – cota 9,50m 

 

 

Sol m – cota 0,00m 

 

Figura 88 – Escala de Sol menor. 

(Fonte: ilustração da autora) 

Figura 89 – As zonas tonais da Pequena Fuga. (Fonte: ilustração da autora) 

Figura 90 – Diagrama vertical da escala de Sol menor. 
(Fonte: ilustração da autora.) 
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Camada Melódica 

Refere-se a uma série de elementos que se sucedem e se alternam. Essa camada faz a or-

ganização das partes dentro do tema, de forma que, no total, a obra seja considerada harmoni-

osa e nos traga alguma emoção. 

(...) “Como alguém já observou, se a idéia do ritmo está ligada, na nossa imagi-

nação, à idéia de movimento físico, associamos a idéia de melodia a uma emo-

ção íntima.” (COPLAND, 1974, p. 46). 

Se a camada rítmica representa um eixo horizontal (tempo) e a camada harmônica repre-

senta um eixo vertical (distância entre intervalos), a camada melódica será a representante de 

um eixo diagonal, já que a melodia na música é entendida pela seqüência de notas ritmica-

mente organizadas no tempo, relacionadas entre si para formar um todo harmônico. 

 

NA MÚSICA – Como citado anteriormente, a definição de melodia em música se refere à 

organização das notas seqüencialmente (no tempo e na harmonia). Observá-la, revela como as 

notas nos compassos são conectadas e se repetem, de acordo com os altos e baixos da música. 

Uma melodia boa tem o poder de nos comover, embora não possamos dizer com cer-

teza do que se constitui, apenas sabemos que existe uma espécie de esqueleto melódico que a 

guia. Na maioria das vezes utilizamos critérios próprios que dizem respeito apenas ao gosto 

musical. 
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As características melódicas de uma música se dão através das alterações na harmonia, 

introdução de diferentes instrumentos ou vozes, pontos de repouso ou cadência e da intenção 

de querer passar sensações aos ouvintes - de tranqüilidade ou tensão, por exemplo. O compo-

sitor está sempre aceitando ou rejeitando melodias que lhe vem à mente, usando quase que um 

instinto musical para compor.  

“Uma melodia de qualidade, como uma peça acabada de música, deveria ter 

proporções satisfatórias. Ela deve nos dar a impressão de que está completa, de 

que não poderia ser feita de outro modo. Para atingir esses requisitos, o compo-

sitor fará o possível para que a sua linha melódica seja longa e fluente, com al-

tos e baixos na sua capacidade de interessar, e um clímax que normalmente fica 

perto do fim.” (COPLAND, 1974, p. 47). 

Além disso, ele tentará evitar repetições desnecessárias de notas e buscará que a qualidade 

expressiva da melodia seja capaz de provocar uma resposta emocional no ouvinte. 

 

NA ARQUITETURA – A camada melódica se refletirá na organização geral da forma (Figu-

ra 92). Além disso, as partes ou grupos melódicos encontrados na música representarão na 

arquitetura, espaços de maior ou menor visibilidade ou acessibilidade, de acordo com o pro-

grama arquitetônico proposto. 

No caso estudado, esta camada diz respeito também as características da fuga. 

  

Figura 91 – Melodia inicial da Pequena Fuga. 
(Fonte: ilustração da autora) 

Figura 92 – Organização da forma na Villa Sa-

voie, Le Corbusier, 1928. Foto e plantas do térreo 

e do primeiro andar. 

(Fonte: www.greatbuildings.com) 
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Para visualizá-la na Pequena Fuga, foram primeiramente identificados na partitura as 

partes da fuga, como elas se relacionam e suas freqüências. A partir daí foi possível elaborar o 

gráfico abaixo (Figura 93), onde cada seção pode ser observada com uma cor diferente, assim 

como a quantidade de compassos que cabe a cada uma. 

 

Depois, com o arquivo MIDI da música, foi possível observar as relações das notas in-

dividualmente, de forma que ficaram evidentes o motivo temático principal e suas repetições 

(destacado pelo retângulo) e cada uma das quatro vozes utilizadas, notadas pelas quatro cores 

diferentes. Com essas observações é possível identificar áreas de maior ou menor destaque na 

peça. (Figura 94) 

  

Figura 93 – Camada melódica da Pequena Fuga, onde podemos observar as partes da música. (Fonte: ilustração da autora) 

Figura 94 – Motivos temáticos da Pequena Fuga. 

(Fonte: ilustração da autora) 
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Camada Timbral 

Essa última camada diz respeito às características dos diversos timbres utilizados, sendo a 

definição do timbre, dada pela qualidade dos sons. 

“Depois do ritmo, da melodia e da harmonia, vem o timbre, ou colorido tonal. 

Assim como é impossível ouvir uma voz que não tenha o seu timbre específico, 

assim também a música só pode existir através de um colorido sonoro. O tim-

bre, na música, é análogo à cor na pintura. (COPLAND, 1974, p. 64). 

O efeito de contraste faz com que a camada timbral seja interessante. Esse contraste é ob-

tido pela combinação ou oposição de sons iguais ou diferentes, timbres agudos e brilhantes 

contrastando com sons graves e sóbrios. 

 

NA MÚSICA – A camada trata das diferentes alturas e intensidades dos sons (agudos e gra-

ves) produzidos por um instrumento. 

Nossos ouvidos são capazes de distinguir uma mesma nota executada por diversos ins-

trumentos, assim como identificar alturas e intensidades diferentes. Podemos perceber facil-

mente quando o instrumento que soa é uma tuba ou um violino, ou se a voz que ouvimos é a 

de um soprano ou de um baixo. Temos a qualidade inata de reconhecer a diferença dos sons. 

Uma peça musical pode empregar quantidades variadas de timbres, que variam con-

forme os instrumentos utilizados (cordas, voz, percussão, madeiras e metais), cabendo ao 
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compositor escolher o instrumento, ou o conjunto deles, de acordo com as finalidades expres-

sivas que pretende transmitir. 

(...) “Os recursos instrumentais são à sua disposição são tão ricos que ele só de-

cidirá entre um instrumento ou outro, ou entre um e outro grupo de instrumen-

tos, se tiver uma idéia clara do tipo de emoção que deseja provocar.” (CO-

PLAND, 1974, p. 66). 

Na Pequena Fuga, existe apenas um único instrumento: o órgão. Bach trabalha os 

timbres nessa música ao utilizar quatro alcances de vozes diferentes. (Figuras 95 e 96) 

 

NA ARQUITETURA - Na arquitetura, podemos nos basear nas texturas e qualidades evoca-

das pelo uso de diferentes cores e materiais. Cada timbre ou voz poderá representar o uso de 

materiais diferentes, mais "leves" como o painel de metal ou mais "pesados", no caso da es-

trutura de concreto. (Figura 97) 

Essa camada, que procura associar materiais a determinadas freqüências, busca com-

preender as funções específicas de cada timbre em relação ao todo, já que um mesmo timbre 

pode definir o emprego de materiais diferentes dependendo das situações musicais (o mesmo 

timbre pode desempenhar tanto função rítmica, quanto melódica). 

A identificação da camada timbral acontece de maneira bastante simples, principal-

mente se comparada com as demais camadas. 

Ao abrir o arquivo da música em formato mp3 no programa MIDI, tem-se primeiramente 

a visualização das notas. Observa-se que cada uma das quatro vozes está representada com 

Figura 95 – As vozes da Pequena Fuga. 
(Fonte: ilustração da autora) 

Figura 96 – Classificação dos timbres da Peque-

na Fuga em vozes agudas e graves. 

(Fonte: ilustração da autora) 
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uma cor específica, de maneira que podemos distinguir perfeitamente as vozes mais agudas 

(marrom/mão direita e verde/mão direita) das mais graves (azul/ mão esquerda e ro-

sa/pedaleia). 

Na figura 98 é possível verificar melhor o esquema da fuga. Nota-se como cada uma das 

vozes é apresentada, sempre uma após a outra, e como elas se desenvolvem ao longo de toda a 

peça, até terminarem no mesmo ponto (ou compasso). 

  

Figura 97 – Uso de diferentes materiais na arqui-

tetura: Madeira na residência em Tojucopava, 
1996, Marcos Acayaba; Concreto e metal na 

Escola Estadual Jardim Ipanema, 2004, Ubyrajara 

Gilioli; Concreto e pedra na Capela em Recife, 

2004, Mendes da Rocha e Colonelli. 
(Fonte: www.marcosacayaba.arq.br e 

www.arcoweb.com.br) 

Figura 98 – Camada timbral da Pequena Fuga. Cada timbre está representado por uma cor diferente. 

(Fonte: ilustração da autora) 

http://www.marcosacayaba.arq.br/
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3.2  COMPOSIÇÃO DO ESPAÇO ARQUITETÔNICO 

O exercício projetual levou em conta a criação de dois objetos arquitetônicos, uma es-

cola técnica de música e um auditório, sendo que em ambos o processo de composição por 

camadas foi o primeiro passo para seu desenvolvimento. Mas antes de descrever o projeto, é 

importante destacar algumas questões que foram importantes para a escolha do tema dos obje-

tos. 

O local escolhido para o projeto está situado na região da Granja Vianna, no município 

de Cotia, em São Paulo. Para maiores detalhes sobre a inserção urbana verificar Anexo 2, 

página 123. 

A implantação de uma escola técnica de música visa complementar algo que é essen-

cial e que faz parte da vida humana: a educação. Observando a importância da atividade mu-

sical como agente integradora social e formadora pessoal, e analisando como a criação de um 

espaço seria capaz de fomentar esses laços, o projeto tenta incentivar o contato da população 

local com a música, em todos os seus aspectos. 

(...) “levar para as crianças e adolescentes a oportunidade de conhecer o mundo 

da música é promover a união destes jovens em torno de valores comuns (...). O 

reconhecimento desses valores possibilita a ampliação das perspectivas de vida 

dos alunos e cria condições para o aprimoramento de suas potencialidades.” 

(Fonte: www.casadeapoio.com.br – acesso em 26/11/2009) 
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Além do ensino técnico, oferecido para jovens e adultos que queiram aprofundar seu 

conhecimento no estudo musical, a escola teria atividades permanentes para um público de 

todas as idades, como aulas livres de instrumento, aulas de canto, aulas de luthieria e oficinas 

diversas. Através do acompanhamento de trabalhos realizados pela Casa de Apoio de Cotia
24

, 

observa-se que as crianças criam afinidades com os instrumentos e demonstram grande con-

tentamento ao apresentar as músicas ensaiadas aos seus pais e amigos. Essa iniciativa fortale-

ce elos de convivência familiar e oferece momentos de entretenimento e lazer. (Figura 99) 

Como apoio, são previstas biblioteca, sala de vídeo, sala de informática e sala de dan-

ça. Outro ponto interessante é que a escola deve ter dois blocos: o primeiro conta com as ati-

vidades educacionais primeiramente citadas, e o segundo abriga serviços diversos que podem 

funcionar independentemente dos horários das aulas, que são os estúdios de gravação, rádio 

comunitária e restaurante. (Figura 100) 

O auditório será um terceiro bloco, separado da escola por uma grande área livre, e 

vem com o objetivo de não atender somente as apresentações e espetáculos promovidos por 

ela, servindo também como opção de lazer para a população local e visitantes, em eventos 

promovidos pela prefeitura ou por particulares. 

  

                                                 

24 Organização social em parceria com a Prefeitura de Cotia que promove a educação musical e a prática coletiva de música, 
oferecendo aulas gratuitas para a população, além de serviços de saúde como fisioterapia e tratamento dentário. 

Figura 99 – Apresentações musicais realizadas 
pela Casa de Apoio de Cotia, em 2009. 

(Fonte: arquivo pessoal) 

Figura 100 – Articulação dos blocos do projeto. 

(Fonte: ilustração da autora) 
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Espaços de uso público foram definidos para garantir uma completa revitalização ur-

bana, como praças secas, canteiros e áreas verdes projetadas. Esses locais permitem que se 

cruze o terreno nos sentidos norte-sul, leste-oeste, conectando as ruas que o contornam e pro-

porcionando um maior diálogo com a cidade, além de favorecer os acessos aos equipamentos. 

Nessas áreas foram colocados alguns estares, delimitados por canteiros e mobiliários urbanos.  

O local escolhido é de fácil acesso, estando no principal eixo de circulação do bairro, 

próximo a vários equipamentos urbanos, demonstrados em outra parte deste capítulo. A infra-

estrutura viária, porém, se mostrou deficiente, algo que permitiu o desenvolvimento de uma 

proposta de requalificação urbana. 

As formas, as alturas, os módulos estruturais e os materiais utilizados nos dois edifí-

cios são o resultado da sobreposição de camadas obtidas pela relação objeto arquitetônico + 

obra musical, desenvolvidos na seção anterior. 

 

 

Todo o processo de sobreposição dessas camadas pode ser acompanhado a seguir:  

 

 

  

Figura 101 – Esquema de espaços de uso público 

(amarelo) e espaços de uso privado (verde) pre-
tendidos para o projeto. 

(Fonte: ilustração da autora) 

Figura 102 – Croqui de eixos de circulação pre-

tendidos com o projeto. 
(Fonte: ilustração da autora) 
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3.2.1  SOBREPOSIÇÃO DE CAMADAS 

Juntas, as camadas rítmica, harmônica, melódica e timbral constituem a Pequena Fuga 

de Bach. Ao separá-las, podemos ver claramente os locais onde ocorrem repetições, varia-

ções, inversões de melodias, os trechos mais agudos e os mais graves, as distâncias entre no-

tas e suas durações ao longo do tempo. 

Essas características foram relacionadas com a arquitetura, em uma espécie de tradu-

ção de significados, conforme desenvolvimento da seção anterior, mas só agora veremos co-

mo elas foram aplicadas de fato no exercício projetual. 

Em primeiro lugar podemos definir que, quando sobrepostas, a camada rítmica – gera-

dora dos módulos horizontais, a camada harmônica – geradora dos módulos verticais, a cama-

da melódica – geradora das formas e suas repetições, e a camada timbral – geradora de carac-

terísticas materiais, formam combinações diferentes em cada compasso da música, de acordo 

com as características da fuga. 

As partes da Pequena Fuga são portanto, também diferentes, e cada parte da música 

foi chamada de uma célula em arquitetura, sendo que para cada uma delas, uma característica 

arquitetônica foi atribuída: 
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CÉLULA ARQUITETÔNICA 01 – EXPOSIÇÃO 

DO TEMA 

CÉLULA ARQUITETÔNICA 04 – EPISÓDIO II 

CÉLULA ARQUITETÔNICA 02 – EPISÓ-

DIO I 

CÉLULA ARQUITETÔNICA 05 – EPISÓDIO III 

CÉLULA ARQUITETÔNICA 03 – TEMA CÉLULA ARQUITETÔNICA 06 – REEXPOSIÇÃO 

DO TEMA 

Figura 103 – Pela sobreposição de camadas, essa 

célula apresentará as cotas 0,00m (Sol m) 9,50m (Si 

b) e 15,20m (Ré m), e trará um grande jogo de 
volumes. Dado o predomínio de tons agudos e 

médios, os materiais utilizados serão o vidro e o 

plástico. Essa célula representará a composição de 

fachadas do projeto. (Fonte: ilustração da autora) 

Figura 104 – Célula arquitetônica que apresenta as 

cotas 0,00 (Sol m) e 9,5 (Si b). Representa um vo-
lume linear seguido por um espaço vazio e seu 

material característico será o concreto, e essa célula 

estará vinculada com o bloco 1 do projeto da escola 

de música. (Fonte: ilustração da autora) 

Figura 105 – Célula que contém as cotas 0,00 (Sol 

m) e 11,40 (Dó m). Representa um espaço vazio 

seguido por um volume linear e poderá ser vista no 

bloco 2 do projeto da escola de música, com o uso de 
materiais como plástico, concreto e vidro. (Fonte: 

ilustração da autora) 

Figura 106 – Célula que possui as cotas 0,00 (Sol 

m) e 11,4 (Dó m). Representa um espaço linear onde 
o material predominante é o vidro, dados o predomí-

nio por timbres agudos. Serão no projeto os corredo-

res de acesso. (Fonte: ilustração da autora) 

Figura 107 – Célula que contém as cotas 0,00 (Sol 

m) e 11,4 (Dó m). No projeto, essa célula poderá ser 

vista como o volume intermediário entre os blocos 1  
e 2 da escola de música, com os materiais concreto 

e vidro. (Fonte: ilustração da autora) 

Figura 108 – Célula em cota 0.00 (Sol m) que 

representará as praças entre os edifícios projetados. 
Os materiais são o concreto e a madeira. 

(Fonte: ilustração da autora) 
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Abaixo temos então as camadas musicais e como elas foram empregadas no projeto arquitetônico: 

CAMADA RÍTMICA 

 

CAMADA HARMÔNICA 

CAMADA MELÓDICA 

Figura 111 – É a organização das formas e volumes. Os volumes da escola de música e do 

auditório. (Fonte: ilustração da autora) 

CAMADA TIMBRAL 

 

Figura 112 – Os materiais utilizados no projeto seguem as freqüências dos timbres musi-

cais. (Fonte: ilustração da autora) 

O produto arquitetônico final é a síntese de todo esse processo de sobreposição de camadas. 

Figura109 – É a malha estrutural. Ritmo dos pilares e vigas do projeto, estabelecidos 

pelo módulo base de 3,80m. (Fonte: ilustração da autora) 
Figura 110 – Cada um dos elementos do projeto apresenta uma altura específica dada 

pela camada harmônica musical. (Fonte: ilustração da autora) 
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3.2.2  PROJETO: ESCOLA TÉCNICA DE MÚSICA 

ABRANGÊNCIA: em torno de 500 alunos.   

Figura 113 – Esquema de setores e circula-

ções da Escola Técnica de Música. (Fonte: 

ilustração da autora) 

Figura 114 – Quadro de áreas da Escola Técnica 

de Música. (Fonte: ilustração da autora) 
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Figura 115 – Escola Técnica de Música – Planta Subsolo. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 

Figura 116 – Escola Técnica de Música – Planta Térreo. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 

Figura 117 – Escola Técnica de Música, vista da 

cobertura e perspectivas externas. (Fonte: ilustra-

ção da autora) 

1-ESTACIONAMENTO 

2-PÇ. DE ATIVIDADES 

3-ACESSO GARAGEM 

4-CAIXA D`ÁGUA 

5-SALA SEGURANÇA 

6-ACESSO EDIFÍCIO 
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Figura 118 – Escola Técnica de Música – Planta 1º pavimento. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 

Figura 119 – Escola Técnica de Música – Planta 2º pavimento. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 
Figura 120 – Escola Técnica de Música: perspec-

tivas externas. (Fonte: ilustração da autora) 

1-AULA INST. GRUPO 

2-AULA DANÇA 

3-AULA INST. IND. 

4-MUSICALIZAÇÃO 

5-USO MÚLTIPLO 

6-ESTÚDIOS 

7-RÁDIO COMUNITÁRIA 

1-BIBLIOTECA 

2-AULA TEORIA 

3-INFORMÁTICA 

4-SALA VÍDEO 

5-OFICINA LUTHIERIA 

6-LABORATÓRIOS 
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Figura 121 – Escola Técnica de Música – Planta Cobertura. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 

 

 

  

1-HALL DE ACESSO 

2-TERRAÇO COBERTO 

3-TERRAÇO DESCOBERTO 

Figura 122 – Implantação geral do projeto com térreo. (Fonte: ilustração da 
autora. Desenho sem escala) 

Figura 123 – Escola Técnica de Música, perspec-

tivas externas e vista geral do projeto. (Fonte: 
ilustração da autora) 



ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE A ARQUITETURA E A MÚSICA 

 

105 
 

3.2.3  PROJETO: AUDITÓRIO 

ABRANGÊNCIA: 430 pessoas. 

 

  

Figura 124 – Esquema de setores e circulações do 

Auditório. (Fonte: ilustração da autora) 

Figura 125 – Quadro de áreas do Auditório. (Fon-

te: ilustração da autora) 

Figura 126 – Auditório, perspectivas internas. 

(Fonte: ilustração da autora) 
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Figura 128 – Auditório – Planta Térreo. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 

1-FOYER EXTERNO 

2-FOYER INTERNO 

3-GUARDA VOLUME 

Figura 127 – Auditório – Planta Pavimento Inferior. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 

Figura 129 – Auditório: perspectivas externas. 

(Fonte: ilustração da autora) 

4-SALA TÉCNICA 

5-PLATÉIA 

6-PALCO 

1-DEPÓSITO 

2-AR CONDICIONADO 

3-GERADOR 

4-CORREDOR 

5-SOB PALCO 

7-CAMARINS 

8-ACESSO BASTIDORES 
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Figura 130 – Auditório – Planta Pavimento Superior. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 
Figura 131 – Auditório: perspectivas externas e 

esquema estrutural da cobertura. (Fonte: ilustração 

da autora) 
1-CAFÉ 

2-DEPÓSITO SUPERIOR 

3-ADMINISTRAÇÃO 
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  Figura 133 – Detalhe do painel em PVC e da cobertura do auditório. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 

Figura 132 – Esquema do painel em PVC que compõe a envoltória do auditório. (Fonte: ilustração da autora. Sem escala) 

Figura 134 – Esquema estrutural da cobertura e 

do painel em PVC do auditório. (Fonte: ilustração 
da autora) 

DESENHO DO PAINEL – a partir da repre-

sentação linear da pequena fuga, obtida com o 

gráfico de barras. 

 

DIMENSÃO TOTAL DO PAINEL 

 

ESTRUTURA – principal e secundária, am-

bas em metal. 

 

PAINEL FINALIZADO – painel em barras de 

PVC extrudado. 



ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE A ARQUITETURA E A MÚSICA 

 

109 
 

  

Figura 135 – Corte AA. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 

Figura 136 – Corte BB. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) Figura 137 – Corte CC. (Fonte: ilustração da autora. Dese-
nho sem escala) 

Figura 138 – Corte DD. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 
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Figura 139 – Corte EE. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 

Figura 140 – Elevação 1. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 

Figura 141 – Elevação 2. (Fonte:ilustração da autora. Desenho sem escala) 



ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE A ARQUITETURA E A MÚSICA 

 

111 
 

  

Figura 145 – Esquema estru-
tural do projeto. (Fonte: ilus-

tração da autora) 

Figura 142 - Elevação 3. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 

Figura 143 – Elevação 4. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 

Figura 144 – Elevação 5. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 
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Figura 146 – Implantação do projeto. (Fonte: ilustração da autora. Desenho sem escala) 
Figura 147 – Fotos da maquete. (Fonte: arquivo 

pessoal) 
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Figura 148 – Perspectiva isométrica do projeto. (Fonte: ilustração da autora) 



 

CONCLUSÕES 

“the arts are not isolated, 

froM one another 

bUt engage in dialogue 

      thiS 

     understanding wIll 

introduCe 

new kinds 

       of spAtial 

    phenomenoN, however each art 

     can Do 

what 

   An 

  otheR 

    Cannot 

    it Has been 

   predIctable 

 therefore, thaT 

     nEw 

    musiC will be answered by 

    The new 

architectUre – 

    woRk we have 

not yet seEn 

-only heard” 

John Cage 
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Quando tentamos relacionar a arquitetura com a música devemos olhar para concei-

tos que, subjetivos ou não, podem ser creditados para essas duas áreas, independente-

mente de outros fatores que possam estar envolvidos nos processos compositivos de 

ambas, lembrando que a arquitetura e a música estão sempre em processos de mudança. 

Ao analisar obras de alguns arquitetos, artistas plásticos e músicos contemporâneos, 

pretende-se mostrar as relações entre música e arquitetura que estes autores buscam e 

utilizam, seja em seu processo criativo, seja em sua base teórica e processual, e que aca-

bam por revelar em suas obras, a singularidade de um método. 

Levantar métodos projetuais de diferentes profissionais ao longo da história contri-

buiu para o desenvolvimento de um equipamento, na realidade um exercício projetual, 

onde foi elaborada uma escola técnica de música e em um auditório para a região de 

Cotia, em São Paulo. O objetivo deste projeto é valorizar a integração entre a cultura, a 

educação e o dia-a-dia das pessoas, de maneira que se torne um local de aprendizagem e 

convivência. Pretende-se também, tendo em vista seu local de implantação, a apropria-

ção e requalificação do entorno, e uma aproximação dos moradores para com o seu bair-

ro, por meio da realização de atividades em praças e áreas de livre acesso.  

Sempre tive um interesse muito forte pela música, algo que aumentava à medida 

que meus estudos com um instrumento prosseguiam. Com a arquitetura não foi diferen-

te. Poder realizar este trabalho, buscando e utilizando elos entre essas duas áreas, foi 

bastante satisfatório e proveitoso para minha formação acadêmica. 
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ANEXOS 

"A arquitetura é uma ciência, surgindo de muitas outras, e adornada 

com muitos e variados ensinamentos: pela ajuda dos quais um 

julgamento é formado daqueles trabalhos que são o resultado das 

outras artes." 

Vitruvius, De Architectura 
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ANEXO 1 - PARTITURA E ANÁLISE DA PEQUENA FUGA 

 

  

Figura 149 – Partes da Pequena Fuga em G menor – Partitura folha 1. 

(Fonte: www.virtualsheetmusic.com) Figura 150 - Partes da Pequena Fuga em G menor – Partitura folha 2. 

(Fonte: www.virtualsheetmusic.com) 
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Figura 151 - Partes da Pequena Fuga em G menor – Partitura folha 3. 
(Fonte: www.virtualsheetmusic.com) 

Figura 152 - Partes da Pequena Fuga em G menor – Partitura folha 4. 

(Fonte: www.virtualsheetmusic.com) 
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Figura 153 - Partes da Pequena Fuga em G menor – Partitura folha 5. 
(Fonte: www.virtualsheetmusic.com) 

Figura 154 – Resumo das partes da Pequena Fuga em G menor. 
(Fonte: www.virtualsheetmusic.com) 
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ANEXO 2 – INSERÇÃO URBANA DO PROJETO 

O local escolhido para implantação do projeto fica no bairro Parque São Jorge, na re-

gião da Granja Vianna, Município de Cotia, em São Paulo.  

Cotia localiza–se na porção sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, a 33 km 

do marco zero da Praça da Sé, entre a capital e o interior. Seu acesso ocorre principalmente 

pela Rodovia Raposo Tavares (SP 270) e Rodoanel Mário Covas. A proximidade com a Me-

trópole faz com que o município seja bastante procurado para a instalação de novos negócios, 

serviços e comércio, moradia e passeios. 

A cidade de Cotia é considerada uma área de expansão da Região Metropolitana de 

São Paulo, mas não faz parte dela, por isso os estudos relacionados aos diagnósticos do local 

atendem a uma metodologia que busca a compreensão do município por meio da análise de 

leis municipais como a lei de zoneamento e de uso e ocupação do solo prevista pelo plano 

diretor, por exemplo, bem como por levantamento de dados populacionais, idh, renda, escola-

ridade, saúde, economia, infra-estrutura, sistema viário, etc. 

Na região podem ser encontrados centros gastronômicos e de compras, locais para a 

prática de esportes, ateliês de artistas e os Parques CEMUCAM (Parque da Prefeitura de São 

Paulo) e Parque Tereza Maia (Parque Municipal de Cotia).  

  

Figura 155 – O município de Cotia em relação a 
região metropolitana de São Paulo. (Fonte: Seade) 

Figura 156 – Km 36 da Rodovia Raposo Tavares, 

próximo ao centro de Cotia, São Paulo. 

(Fonte: pt.tixik.com) 
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Território e População Ano Município Reg. Gov. Estado 

Área (Em km2)  2010 323,89 7.943,82 248.209,43 

População  2009 188.607 19.917.608 41.633.802 

Densidade Demográfica (Habitan-

tes/km2)  

2009 582,32 2.507,31 167,74 

Taxa Geométrica de Crescimento 

Anual da População -(Em % a.a.) 

2009 2,69 1,22 1,33 

Grau de Urbanização (Em %)  2009 100,00 94,58 93,76 

Índice de Envelhecimento (Em %) 2009 27,32 41,01 46,65 

População com Menos de 15 Anos 

(Em %)  

2009 26,27 24,53 23,17 

População com 60 Anos e Mais (Em 

%) 

2009 7,18 10,06 10,81 

Razão de Sexos  2009 96,67 93,35 95,65 

Tabela com dados municipais. Fonte: SEADE 

O Município de Cotia foi dividido em 5 macrozonas, estando a área da implantação do 

projeto localizada na Macrozona de Urbanização Consolidada - MUC. De acordo com a loca-

lização da área escolhida para a inserção do projeto, a zona de uso e ocupação do solo a qual 

ela pertence é a Zona Predominantemente Residencial – ZPR. (Figuras 157 e 158) 

Segundo o artigo Art. 18 do Plano Diretor: “A Zona Predominantemente Residencial - 

ZPR compreende as áreas de características residenciais predominantes, inseridas no períme-

tro urbano, permitindo loteamentos de densidade média próxima a 300hab/ha, conforme indi-

cadas do Mapa do Macrozoneamento e Zoneamento.” - Os usos e atividades permitidas são: 

residencial unifamiliar e multifamiliar; empresarial; comércio; institucional; serviços públicos 

e/ou privados.   

Figura 157 – Macrozoneamento de Cotia. 

(Fonte: Prefeitura do Município) 

Figura 158 – Zoneamento de Cotia. 
(Fonte: Prefeitura do Município) 

javascript:AbreNota(%225%22)
javascript:AbreNota(%2255%22)
javascript:AbreNota(%2271%22)
javascript:AbreNota(%2271%22)
javascript:AbreNota(%22157%22)
javascript:AbreNota(%22157%22)
javascript:AbreNota(%2270%22)
javascript:AbreNota(%221021%22)
javascript:AbreNota(%221022%22)
javascript:AbreNota(%221022%22)
javascript:AbreNota(%221023%22)
javascript:AbreNota(%221023%22)
javascript:AbreNota(%221020%22)


ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE A ARQUITETURA E A MÚSICA 

 

125 
 

A quadra onde o projeto está inserido é bastante extensa e concentra grande quantida-

de de equipamentos de uso público. O local faz divisas com: a Subprefeitura da Granja Vian-

na; a escola Estadual Prof. Ary Bouzan, o Clube das Pitangueiras; o Parque Municipal Tereza 

Maia e a sede da Associação Vida/Casa de Apoio Granja Vianna que, além de possuir peque-

nas instalações para aulas de música e teatro, oferece serviços de saúde e aulas de inglês e 

culinária para toda a comunidade.  

O terreno pertence atualmente à prefeitura de Cotia e possui em sua totalidade cerca de 

44.000m², porém parte dele foi doada recentemente para a construção de uma unidade do 

SENAI (ainda em fase de projeto). Podemos perceber com o levantamento, que o terreno, 

originalmente em aclive, possui dois campos de futebol que não são regularmente freqüenta-

dos pelos moradores do bairro, ficando inacessíveis na maior parte do tempo. 

Com relação ao entorno, há muitas residências (geralmente sobrados) e algum comér-

cio diário local, mas que é pouco significativo. Há uma grande área livre que possui alguns 

brinquedos de playground e rampa de skate, e outra área livre que recebe uma feira todas as 

quartas-feiras. Nota-se que a região possui grande número de crianças em idade escolar, e que 

a maioria está freqüentando a escola regularmente, porem quando não estão em aula acabam 

ficando nas ruas ou na praça. 

A região possui boa infra-estrutura, sendo atendida por rede de esgotos e energia elé-

trica, sistema de coleta de lixo e de limpeza pública e sistema de transporte público, porém o 

sistema viário apresenta-se deficiente e mal estruturado.   

Figura 159 – Imagem aérea da quadra onde o 

projeto se insere. (Fonte: Google earth) 



ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE A ARQUITETURA E A MÚSICA 

 

126 
 

  

Figura 160 – Foto do local a partir da esquina com a Rua Direita. (Fonte: arquivo pessoal) 

Figura 161 – Vista geral do local. (Fonte: arquivo pessoal) 

Figura 162 – Esquina do local do projeto. (Fonte: arquivo pessoal) 

Figura 163 – Fotos: acesso do Km 25 da Rodovia 

Raposo Tavares para o bairro; Edificações do 

entorno próximo. (Fonte: arquivo pessoal) 
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A proposta de requalificação urbana se dará através da reestruturação do sistema viário, 

com: abertura de novas vias; criação de rotatórias; inversão de sentido viário em algumas vias 

Essa proposta possui o objetivo de: equilibrar a repartição de fluxos na rede viária; garan-

tir a fluidez adequada dos veículos; assegurar o fácil deslocamento de pessoas e bens no Mu-

nicípio; ampliar a acessibilidade. Outro ponto importante será obter uma melhor articulação 

das áreas verdes existentes com a criação de novas praças para o bairro, conforme Figura. 

O projeto procura se adequar a legislação do município a fim de se tornar um equipamen-

to viável e que cumpra o seu papel e sua importância na cidade. (Figura 169) 

Área do terreno: 17.810m² 

Área total construída: 6.300m² 

Áreas verdes previstas: 5.300m² 

Entre os efeitos Positivos Previstos com a requalificação urbana estão: Revitalização da 

quadra; Revitalização do entorno; Criação de ponto atrativo de pessoas do bairro e de outras 

localidades; Aumento do lazer na região com a criação do auditório; Valorização imobiliária; 

Melhora do sistema viário existente.   

 Previsto por Lei Projeto 

TO 0,5 0,25 

CA 
Min. – 0,1/ 

Max. – 1,5 
0,35 

Coef. 

Perm. 
0,25 0,30 

 

Figura164 – Mapa síntese da proposta de requali-
ficação urbana. (Fonte: ilustração da autora) 
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ANEXO 3 – LISTA DE MÚSICAS E CD DE ÁUDIO 

Faixa 1- Escala diatônica pitagórica Dó M (usada na música até o séc. XVI), Autor Desconhecido, 0:09. Página 19 

Faixa 2- Escala diatônica natural Dó M (usada na música ocidental), Thales Del Comune, 0:10. Página 19 

Faixa 3- Exemplo de Monodia Cristã, Autor Desconhecido, 2:41. Página 27 

Faixa 4- Exemplo de Organum, Autor Desconhecido, 0:46. Página 27 

Faixa 5- Exemplo de Ars Nova em trecho de Fuions de ci, Autor Desconhecido, 3:28. Página 28 

Faixa 6- Tristão e Isolda - Prelúdio do 1º Ato, Richad Wagner, 15:58. Página 38 

Faixa 7- Suíte para piano Op.25 - Parte I, Arnold Schoenberg, 0:55. Página 44 

Faixa 8- Moses und Aron - Cena 1 - Ato 1 - Moses´Berufung, Arnold Shoenberg, 8:19. Página 45 

Faixa 9- Metastasis, Iannis Xenakis, 8:29. Página 50 

Faixa 10- Música para Cordas, Percussão e Celesta - Parte I - Andante Tranquillo, Béla Bartók, 6:33. Página 62 

Faixa 11- Fontana Mix, John Cage, 11:12. Página 65 

Faixa 12- O Polichinelo, Heitor Villa-Lobos, 1:02. Página 68 

Faixa 13- Pequena Fuga em G menor, Johann Sebastian Bach, 3:27. Página 75 


