
A ANTIGUIDADE CLÁSSICA_PARTE I

As cinco ordens da Arquitetura Clássica

“As ordens, com cerimônia e grande elegância, dominam e controlam 
a composição à qual estão associadas, tornando os edifícios 
expressivos”. 

J. Summerson



PERÍODO PRÉ-CLÁSSICO SÉC. VII A I A.C.

MICÊNICO E ETRUSCO ( ANTES DO GREGOS ) 

 A arte Egeia foi apresentada 
pela civilização  minoica, 
baseada em Creta, logo 
substituída pela micênica. 
Esse é o período chamado 
Homérico ( Ilíada e Odisseia 
- poemas épicos escritos por 
Homero 850 a. C ). Os dois 
estilos são distintos, 
enquanto os edifícios 
micênicos são planejados e 
centrados na unidade central 
retangular, com o Megaron
ou complexo central ( um 
retângulo longo e estreito ). 
Os edifícios minoicos 
favoreciam formas 
complexas e labirínticas.

 Palácio de Tirinto



O PALÁCIO DE KNOSSOS – CIVILIZAÇÃO MINÓICA



EDIFICAÇÕES ETRUSCAS

 Assim como a arquitetura 
micênica influenciou os 
gregos clássicos, as 
estruturas construídas pelos 
etruscos foram importantes 
aos romanos. É provável que 
os etruscos tenham se 
originado na Ásia menor e se 
assentado no centro-oeste da 
Itália, a partir do século VII 
a.C. Poucas edificações 
etruscas sobreviveram. Seus 
templos tinham estilo próprio, 
de tijolos de adobe e madeira. 
Os portões das muralhas 
eram bastante elaborados e 
suas pontes e aquedutos 
também são conhecidos.

Portões de Perugia ( 300 a.C. 
)



QUESTÕES SOBRE A ANTIGUIDADE...

 O que é o estilo clássico ? 

Segundo J. Summerson, há uma 
linguagem arquitetônica herdada de 
Roma  comum a quase todo o mundo 
ocidental que transcorre desde a 
Renascença até os dias atuais. Para 
resumir, uma arquitetura considerada 
clássica apresenta elementos que 
derivam direta ou indiretamente do 
vocabulário arquitetônico do mundo 
antigo, ou o “mundo clássico”. Alguns 
elementos são básicos e facilmente 
reconhecíveis, tais como os cinco 
tipos padronizados de colunas,  ou 
cinco ordens  ( toscana, dórica, 
jônica, coríntia e compósita ), 
presentes desta forma no tratado de 
Sebastiano Serlio em 1540, sendo as 
quatro primeiras identificadas por 
Vitrúvio ainda na Antiguidade. Esta 
definição permite reconhecer 
elementos uniformes, mas nada 
indica sobre a existência de uma 
“essência” do classicismo no próprio 
período da Antiguidade. 



O PARTHENON ( SÉC. V A.C )



ALGUMAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES...

 Templo da Concórdia –
sul da Sicília – séc. V aC

Na verdade, o “clássico” pode ser 
descrito enquanto a necessidade de 
alcançar uma harmonia inteligível 
entre as partes ( proporções dos 
edifícios relacionadas entre si, sendo 
que “proporção” segundo o conceito 
renascentista, é o estabelecimento 
de harmonia em uma estrutura, a 
partir do uso  de uma ou mais ordens 
como componentes dominantes ou 
de dimensões que requerem 
repetição ). Em meio às discussões 
sobre as diferenças entre clássico e 
gótico e entre o clássico e as “grandes 
proporções” das edificações, é certo 
que a arquitetura clássica passou a ser 
reconhecível apenas quando contém 
alguma alusão às ordens da 
Antiguidade, com seu espírito, mesmo a 
traços mínimos, estando presente em 
materiais modernos, inclusive.



NA RENASCENÇA, O “CLASSICISMO” 
 Igreja de San Andrés de Mantua ( 1462 )

 Interior da Igreja de San Lorenzo ( 1469 ) 
 Nos meados do século XV, o 

arquiteto e humanista florentino 

Leon Battista Alberti descreveu as 

ordens ( antes de Serlio ), em 

parte tomando Vitrúvio, em parte 

utilizando suas próprias 

observações sobre as ruínas 

romanas. Com base nessas 

observações acrescentou a quinta 

ordem ( compósita ), que é uma 

combinação entre a coríntia e a 

jônica. Mas a “autoridade 

canônica” das ordens quem 

forneceu foi Sebastiano Serlio, na 

primeira metade do século XVI, 

tendo feito uma compilação da 

primeira gramática arquitetônica da 

Renascença, reunida em uma 

série de livros ilustrados que são 

considerados a “bíblia 

arquitetônica do mundo civilizado”. 



AS CINCO ORDENS DA ARQUITETURA CLÁSSICA

 Uma ordem consiste na unidade 

“coluna superestrutura” que compõe a 

colunata ( ou o conjunto de colunas ) de 

um templo com entablamento 

obrigatório  ( quando sustentam algo ) 

mas sem pedestal obrigatório. A 

existência das cinco ordens está 

relacionada às discussões de Vitrúvio, 

arquiteto do século I a.C. que escreveu  

entre 35 e 25 a.C., um tratado em 10 

livros, chamado De Architectura, 

dedicado ao Imperador romano Otávio 

César Augusto. A escrita coincide com 

sua observação do grande 

desenvolvimento construtivo a que 

Roma e as províncias do Império 

assistiram com a Pax Romana. Este 

tratado, o único sobrevivente da época, 

reúne e preserva grande quantidade de 

conhecimentos tradicionais sobre 

construção, enriquecidos com exemplos 

e anotações. É um verdadeiro manual 

prático.



OS ESCRITOS DE VITRÚVIO
 A obra vitruviana é fundamental  na 

reflexão sobre o urbanismo, a 

arquitetura e a decoração dos edifícios 

da época romana. Não para pressupor 

que seus módulos foram aplicados 

como regra geral, mas para aprofundar 

o entendimento da sua technologia, ou 

seja, para os gregos, do “tratado sobre 

uma arte”, um modo de fazer dos 

romanos, que enfim estavam se 

destacando em relação aos gregos. 

Entre o terceiro e o quatro livros, 

Vitrúvio apresenta três ordens: dórica, 

jônica e coríntia, além de mencionar a 

toscana. Há informações sobre as 

localidades nas quais elas foram 

inventadas, relacionando-as com os 

templos nos quais elas foram 

construídas e a quais deuses elas se 

referem, e o mais importante, não as 

apresenta como “um conjunto de 

fórmulas canônicas que resumiriam em 

si toda a virtude arquitetônica da 

época”. Na verdade, foi no 

Renascimento que essa concepção 

tomou fôlego. A obra foi publicada por 

volta de 20 a.C. por iniciativa de 

Vitrúvio, arquiteto e escriba. 



AS ORDENS SEGUNDO SERLIO ( 1540 )

 O livro de Serlio inicia-se 
com uma gravura que coloca 
as ordens dispostas uma ao 
lado da outra, alinhadas 
segundo suas larguras e 
todas tem pedestal. A ordem 
toscana à esquerda, em 
seguida ( semelhante mas 
levemente mais alta ), a 
ordem dórica, seguida pela 
jônica. Enfim, a imponente 
ordem coríntia e por último a 
mais alongada e enfeitada: a 
ordem compósita. Dessa 
forma, as cinco ordens da 
arquitetura, consideradas 
como um “esquema fechado” 
foram perpetuados em quase 
todos os textos elementares 
de arquitetura a partir de 
Serlio, tendo variações no 
estudo dessas ordens, mas 
cuidadosamente justificadas. 



O PROCESSO DE CRISTALIZAÇÃO

 A “cristalização” das ordens não foi feita pelos romanos, mas esse
processo ocorrido na Renascença é essencial para compreendermos o
“conjunto da produção arquitetônica” como um todo. As descrições de
Vitrúvio apresentam lacunas que só poderiam ser preenchidas a partir
de observações de monumentos romanos que restaram. As ordens tal
como exemplificadas nesses monumentos, variam
consideravelmente de um exemplo para outro, permitindo a seleção
das melhores características de cada ordem, segundo
considerações dos observadores, a fim de estabelecer “ a ordem
ideal”. Não é possível conhecer em toda a sua extensão os
refinamentos e variações que foram assiduamente aplicados às ordens.
Mas ao menos uma compreensão superficial é necessária. É preciso
fazer uma última observação antes de explorarmos os detalhes das
ordens. Sempre que considerou que elas tivessem personalidade,
cuja responsabilidade foi atribuída a Vitrúvio. Em alguns casos, a
escolha por uma ou outra ordem se dá em função dos meios
disponíveis, do gosto, ou a partir do seu significado simbólico. De
qualquer modo, elas propiciaram uma gama de expressões
arquitetônicas, variando da rudeza e da firmeza até a esbelteza e a
delicadeza. A escolha da ordem é a escolha do tom.



OBSERVANDO MAIS ATENTAMENTE...

 As ordens foram desenvolvidas 
a partir da observação da 
arquitetura dos templos e de 
outras edificações como o 
Coliseu. Quando estas se 
elevavam em inúmeros andares, 
cada andar recebia uma ordem 
adequada – a ordem dórica, 
forte e simples embaixo, depois 
a ordem jônica, mais leve, 
seguida pela ordem coríntia e, 
eventualmente, a ordem 
compósita ao alto. O Coliseu de 
Roma ( Século I a.C. ) é o 
exemplo mais interessante que 
apresenta as ordens 
sobrepostas. Como já dito, a 
ordem compósita foi designada, 
após muitas observações das 
características de edificações 
antigas, por Leon Battista Alberti, 
em meados do séc XV.



O SIGNIFICADOS DAS ORDENS PARA A

ARQUITETURA HOJE...

 As ordens propiciaram uma gama de expressões
arquitetônicas, variando da rudeza e da firmeza até a
esbelteza e a delicadeza. Assim, o que é feito com a ordem, ou
seja, as proporções dadas a cada parte, ornatos que a
compõem, ou não, tudo modifica e define o tom do “verdadeiro
projeto clássico”. Esse tom também será definido mediante
escolhas dos meios disponíveis ( custos ) e mesmo questões
simbólicas, do significado de cada uma das ordens ( por
exemplo, as ordens toscana e dórica que são as mais
primitivas e expressavam rudeza e força ). Enfim, as ordens
são colunas ( fuste e capitel ) sob pedestais, cujo uso é
opcional, as quais suportam em seu topo vigas onde se
apoiam os beirais ( entablamento ) de um telhado ( com
frontão ). Apesar de serem, na maioria dos casos,
estruturalmente inúteis, as ordens, com cerimônia e grande
elegância, dominam e controlam a composição às quais estão
associadas, tornando os edifícios expressivos, mas muitas vezes
sem integrá-las às estruturas, no geral suportavam seu próprio
entablamento e eventualmente uma parede ou um beiral.



O COLISEU E A SOBREPOSIÇÃO DAS ORDENS



AS ORDENS SEGUNDO LEON BATTISTA ALBERTI E

A ORDEM COMPÓSITA ( MEADOS DO XV ) – UMA

COMBINAÇÃO DA JÔNICA E DA CORÍNTIA



DÓRICO, CORÍNTIO E JÔNICO
 A gravura ao lado especifica todos 

os componentes das três ordens 
mais conhecidas ( Dórica, Jônica e 
Coríntia ), com os nomes de todos 
esses elementos, como no caso da 
Ordem Dórica ( mútulos,  tríglifos, 
métopas, etc. ) cuja explicação para 
esses termos  está relacionada com 
o fato de que as ordens originaram-
se em madeira, já que os templos 
primitivos do mundo antigo eram em 
madeira. Os mais sagrados foram 
reconstruídos  em pedra e 
mantiveram, por exemplo, os 
mútulos, ou as extremidades que 
se projetam para suportar os 
beirais por onde as águas da 
chuva escoam, afastadas das 
colunas. Os tríglifos, por sua vez, 
poderiam ser as extremidades de 
vigas apoiadas na arquitrave. 
Enfim, de exemplares iniciais de 
madeira, as partes foram 
adaptadas na pedra, 
cristalizando-se como uma 
fórmula da linguística 
arquitetônica, ou das “ordens”.





A ORDEM DÓRICA
 Se desenvolveu no último período do 

século VII a.C. 
As colunas (frente e fundo do templo 
eram de 4 à 6 vezes mais altas do que 
o diâmetro do fuste) circundavam 
cada lado. Cada coluna tinha vários 
tambores sobrepostos com 20 
caneluras ou entalhes verticais. 
Estes elementos proporcionavam 
coerência e unidade visuais, além de 
fluidez, às colunas segmentadas. A 
forma do templo  Parthenon  é 
chamada de “carpintaria petrificada 
“, pois ao utilizarem a pedra, os 
gregos adaptaram técnicas usadas 
em construções de madeira. A 
decoração do templo dórico dá ênfase 
à estrutura. Os pilares eram espessos 
e ligeiramente salientes no meio, 
como se estivessem comprimidos pelo 
peso de sua carga.
O formato básico de um templo 
dórico era uma estrutura retangular 
de mármore, cercada por uma fileira 
dupla de colunas, com um pórtico 
na frente e outro atrás. Eram em 
geral baixos e maciços.



ORDEM DÓRICA: VERSÕES GREGA E ROMANA



A ORDEM JÔNICA

 Os templos jônicos parecem geralmente 

mais delicados do que os robustos 

templos dóricos. As ordens dórica e 

jônica lançavam mão de motivos 

abstratos ou semiabstratos para 

simbolizar a vida orgânica. O Erectéion

(421- 406 a .C. ) é uma obra prima 

jônica sobre a Acrópole. Foi 

construído em homenagem aos 

Deuses Atenas e Posêidon. São 

famosas suas cariátides, as seis 

estátuas de jovens mulheres 

esculpidas no mármore que dão 

sustentação ao teto (pórtico das 

virgens). Entre os elementos 

arquitetônicos que mais o caracterizam 

têm destaque os frisos que adornam a 

parte superior das fachadas frontal e 

dos fundos do prédio. Projeto em dois 

níveis, com quatro pórticos separados e 

colunas de diferentes alturas, e não uma 

colunata contínua como no Parthenon.



ORDEM JÔNICA: VERSÕES GREGA E ROMANA



A ORDEM CORÍNTIA – TEMPLO DE ZEUS OLÍMPICO

 Os arquitetos passam a fazer 
uso de ornamentos inspirados 
no acanto e outras plantas. 
Surgiu assim, a última ordem da 
arquitetura Clássica, a Coríntia, 
utilizada no templo de Apolo 
Epicuro, em Bassae, e que se 
fez popular a partir de 334 a.C. 
Em seguida, o estilo coríntio 
combinou-se ao dórico em 
muitos edifícios: aquele 
reservado para o interior, este 
para a fachada. O fim do 
período clássico presenciou 
uma revitalização do estilo 
jônico, por influência do 
arquiteto Píteas (túmulo de 
Mausolo, em Halicarnasso, 349 
a.c.), que abandonou a busca 
do refinamento em troca da 
monumentalidade. Ao lado o 
Templo de Atena Nice.



TÚMULO DE MAUSOLO - HELICARNASSO



ORDEM CORÍNTIA: VERSÕES GREGA E ROMANA



UM EXEMPLO DA ORDEM COMPÓSITA ROMANA



A ORDEM COMPÓSITA ROMANA



ENFIM... 

RESUMO DAS ORDENS ( CAPITÉIS ): 











RESUMO DAS ORDENS GREGAS, ( TOSCANA E COMPÓSITA ROMANAS ) 

EM UMA DESCRIÇÃO MAIS DETALHADA DE SEUS ELEMENTOS...
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