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Para todos os que trabalham 

imaginando e criando 

novos espaços, 

com inteligência, sensibilidade, 

e respeito à natureza. 

Para Cassidy e Stella, 

e para minha mãe Beatriz Coelho, 

mestre na arte da vida.
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NOTA DA AUTORA:

A arquitetura é um assunto muito vasto; portanto, é impossível falar de todos os seus aspectos em apenas um livro. 

(IRXVI�E�MR½RMHEHI�HI�I\IQTPSW�I�XIQEW�MRXIVIWWERXIW�UYI�I\MWXIQ�TIPS�QYRHS�EJSVE��IWGSPLM�SW�QEMW�ETVSTVMEHSW�

para ilustrar algumas ideias importantes sobre essa maravilhosa forma de arte. Minha intenção é inspirar e instigar 

a curiosidade. Este livro é um ponto de partida. Para saber mais, leia livros sobre arquitetura, procure informações 

na internet e converse com arquitetos. 

Em algumas páginas, inseri um QR Code parecido com este:

Para que o código possa ser lido, é preciso contar com um aparelho celular ou tablet que possua câmera digi-

tal e um software de leitura para QR Code. Vários sites oferecem o leitor gratuitamente. Para ver o que tem no 

código, abra o aplicativo instalado no celular, posicione a câmera digital de maneira que o código seja escaneado. 

Em instantes, o programa irá redirecioná-lo para o site do link que está no QR Code. Vale salientar que o aparelho 

celular deverá ter acesso à internet.

Esse é um recurso a mais, mas é inteiramente opcional.

2S�½REP�HS�PMZVS��I\MWXI�YQE�TEVXI�GSQ�EXMZMHEHIW��UYI�JSVEQ�TIRWEHEW�GSQS�YQE�QERIMVE�HI�I\TIVMQIRXEV�E�

arquitetura, e aprender mais sobre ela através da experiência direta. 

Depois de experimentar a arte da arquitetura, tire uma foto do seu trabalho e envie para:

caminhodasartes@raquelrabbit.com

Consulte também o blog da coleção:

www.caminhodasartes.com

Divirta-se!
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Capítulo   1 :
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  ocê já construiu um castelo de areia, uma cidade 

de blocos de madeira, ou uma tenda feita de cortinas, 

lençóis e almofadas? Quando usamos diferentes 

QEXIVMEMW�TEVE�MRZIRXEV��GSRWXVYMV�SY�QSHM½GEV�IWTEpSW�I�

depois brincar com eles, estamos fazendo arquitetura. 
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            arquitetura está em todo lugar.

Casas, escolas, igrejas, prédios, aeroportos... todos os dias passamos 

por essas construções sem nem pensar que alguém foi responsável 

por projetar cada uma delas. 

A experiência de imaginar e depois construir prédios e casas 

se parece com as brincadeiras de construir das crianças: 

empilhar blocos de madeira para construir muros e torres, colar 

palitos de picolé para criar estruturas interessantes, modelar com 

massinha ou até mesmo dobrar folhas de papel para criar formas 

tridimensionais. 
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                               trabalho do arquiteto não é fácil... 

Para construir estruturas e espaços inteligentes, duráveis e 

úteis, os arquitetos precisam planejar, calcular e desenhar 

cuidadosamente, assim como conhecer profundamente 

materiais, estruturas e processos de construção.

)WWIW�TVS½WWMSREMW�TVIGMWEQ�IRXIRHIV�EW�TIWWSEW�I�WYEW� 

necessidades, e também compreender como forças da  

natureza interagem com as construções: os tipos de solo,  

os efeitos da erosão, a posição do sol, e em alguns casos,  

até mesmo a força dos ventos! 

Além disso, os arquitetos também precisam colaborar com 

HMZIVWSW�TVS½WWMSREMW��
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