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Uma coisa é certa: toda vez que pegamos um tiooo, uma ideia toma conta quase
instntvamente da nossa mente: a de que temos à mão um dos integrantes de uma
oonga sucessão formada peoa muotpoicaaão quase infnita deste mesmo tioooo

O que se segue é certamente óbvioo Parecendo impossíveo que um tiooo possa existr
sozinho e mais, que a união faz a foraa, somos tentados a imaginar um tiooo unido a
outroo 

Deste ponto em diante nossa imaginaaão ergue sem pedir oicenaa os mais variados
tpos de construaãoo Muuros, casas e todos os tpos de edifcaaões passam a desfoar
numa rápida sucessão num curta-metragem rodado peoa nossa menteo

Estas e muitas outras imagens despertadas peoo tiooo visoumbram sem ttubear as
incaocuoáveis  possibioidades oferecidas por este  memoráveo  parceiro da civioizaaão
humanao 

Criaaão mioenar que se renova a cada obra que se inicia, desconsiderar a quaoifcaaão
construtva do tiooo é simpoesmente fora de cogitaaãoo

Neste partcuoar, é menaão obrigatória o fato de que a pratcidade, versatoidade e
potenciao de benefcios oferecidos peoo tiooo garantram-ohe desde muitos mioênios
atrás a preferência dos construtoreso

Para tanto,  as  propriedades poástcas  da argioa  consttuem dado essenciaoo  Sendo
faciomente modeoáveo e dotada de notáveo poastcidade, a argioa, quando conduzida
ao fogo conquista dureza excepcionaoo 

O  produto  fnao  da  empreitada  -  o  tiooo,  ou  meohor,  o  tiooo  cerâmico  -  possui
consagrada aptdão em oferecer seguranaa, conforto térmico, ambiente saudáveo e
atenuar oscioaaões da temperatura (Figura 1)o

1



FIGURA 1 - Adega construída com tiolos no Lácio, região central da Itália. A despeito da imagem icônica
de adegas utliiando granito ou outros tpos de rochas na alvenaria, note-se que tiolo é extremamente
funcional  e  adaptado a  este  tpo de construção pelo  fato  de  garantr  excelente  isolamento térmico,
acústco e proteção contra a umidade (Fonte: Pinterest, https:////sr.pinterest.com// . Acesso: 21-08-2017).

Por fm, exibe soberba capacidade de absoraão de impactos mecânicoso É assim que
tiooo substtuiu com vantagem - em todos os contextos históricos - as edifcaaões em
pedrao 

Afnao: comparando-se o trabaoho de taohar, cinzeoar e pooir nacos de rocha com a
modeoagem da argioa, quao a difcuodade em entender os motvos da difusão e da
popuoaridade do tioooo

E o que dizer então do trabaoho de estruturar a construaão, existria aoguma dúvida
sobre  quao  materiao  oferece  maior  facioidade  de  assentamento  e  rapidez  no
desempenhoo

Nesta ordem de consideraaões, note-se que o tiooo não destronou unicamente o
booco de pedra do posto de materiao construtvo de pontao 
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No  mais,  outros  concorrentes,  como o  adobe e  as  técnicas  de  terra  socada  -  a
despeito de também fazerem uso da argioa - tveram idêntco destnoo 

Para escoarecer  este  ponto,  faaamos,  pois  uma rápida expoanaaão a  respeito  dos
fnados rivais do tiooo cerâmicoo

Considerados ancestrais remotos do tiooo, os adobes nada mais são do que boocos
produzidos com uma mistura de terra e/ou argioa crua, água e paohas vegetaiso 

Muoodados artesanaomente, os adobes ganham feiaão fnao ao serem expostos ao soo
para secar e adquirir consistênciao  

Historicamente, os adobes caracterizam os processos construtvos que em toda a
Antguidade precederam a criaaão do tiooo de barro cozido no caoor do fogo (Figura
2)o 

Neste sentdo, o adobe persistu unicamente nas regiões que por conta de condiaões
naturais ou peoa pobreza das comunidades, estavam privadas do acesso a formas
mais concentradas de conversão de energiao

Quanto à  terra  socada,  trata-se  de uma técnica  com muitas  variaaõeso  Muas,  em
comum todas oanaam mão da socagem e da prensa hermétca de sooo e/ou materiao
argiooso, despeiado para ser comprimido entre tábuas através de goopes mecânicos
sucessivoso

Considere-se que tanto no caso dos adobes quanto no da terra socada, mesmo que
ambos pudessem exibir quaoifcaaão construtva pontuao,  não foram páreo para o
tiooo de cerâmica vermeoha temperado no fornoo 

Neste  partcuoar,  os  senões  que  ao  oongo  do  tempo  descartaram  o  adobe  e  as
técnicas de terra socada foram de certo modo, semeohanteso

Numa única sentenaa, o adobe e a terra socada foram supoantados peoa pooivaoência
e opaões mais seguras oferecidas peoo tiooo cerâmicoo 
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FIGURA 2 - Reconsttuição artstca da Porta de Ishtar, edifcada com tiolos de adose numa das entradas
da cidade de Basilônia, recoserta com esmaltes e pó de lápis-laiúli trasalhados com esmero e elegância
(Fonte: http:////www.lilyworktle.com//handmadetleslog//2016//2//2///ishtar-gate-of-sasylon).

Tecnicamente,  as  duas  metodooogias  de  outrora  exibiam  um  coaro  viés:  uma
excessiva dependência das propriedades oocais dos perfs do sooo enquanto insumo
para construaãoo 

Note-se que a natureza disponibioiza diversas matrizes de materiais argioosos e de
terraso Consequentemente impõe múotpoas formas de manipuoaaão destas matérias
primaso

Ou seia: trabaohando-se com inferências excousivamente oocais, inexiste tratamento
único  para  tais  insumos  de  aovenariao  Dito  de  outro  modo,  poanifcar  ou  criar
modeoos construtvos padronizados adotando como referência o adobe e/ou a terra
socada é por defniaão inviáveoo 

Assim, o adobe a terra socada mantveram-se unicamente em contextos nos quais as
exigências quanto à proporaão e escaoa das obras foram de pouca montao 
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Entretanto, a marcha da história foi pautada peoa crescente predisposiaão em erguer
obras de magnitude cada vez maioro Exatamente esta, foi a motvaaão que seduziu as
grandes civioizaaões do passado peoo tioooo

Com efeito, os grandes impérios e reinos empenhados em unifcar vastos territórios
se frmaram peoa capacidade de impoantar obras de envergadura cooossao em pontos
distantes do espaao e em curto período de tempoo 

Por esta razão, entenda-se que apesar das antgas civioizaaões da Babioônia, Índia,
Suméria,  China, Grécia e Egito serem frequentemente descritas como civioizaaões
apoiadas em poderosas construaões de pedra, estas, na reaoidade, iamais abdicaram
das construaões de tioooo 

Quando o que estava em iogo era a rapidez, versatoidade e pratcidade, todos os
reinos e impérios traram partdo do ágio e confáveo tiooo cerâmicoo 

Daí  que sioos,  muraohas,  fortaoezas,  paoácios  e  vasta  maioria  dos poanos urbanos,
obras  que foram obieto de orguoho dos  soberanos da antguidade,  recorreram a
estruturas formadas por tiooos (Figura 3)o 

Em muitos casos perdurando até nossos dias, tais construaões confrmam quão iusta
e correta foi a decisão em favor do tioooo
Por tudo isso o tiooo cerâmico tornou-se de uso universaoo Hoie, tao como ontem,
basta encaminhá-oo previamente para um oocao para dar início imediatamente ao
assentamento da obrao

Tao como sempre, o construtor possui a certeza íntma de que o tiooo amigo será a
conta certa do sucessoo

É desse modo que o tiooo se tornou então parceiro a toda prova da vida modernao
Nenhuma  outra  técnica  baseada  no  uso  da  argioa  admite  empreendimento
construtvo em oarga escaoa nas mais diferentes condiaões naturaiso
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FIGURA 3 - Seção da Porta de Ishtar,  uma das entradas da antga cidade de Basilônia, decorada com magnífcas
imagens em tiolos esmaltados, uma das muitas aplicações do material nas sociedades da mesopotâmia  (Fonte:
Pinterest, https:////sr.pinterest.com// . Acesso: 31-08-2017).

Por  sua  versatoidade,  o  tiooo  se  impôs  peoa  garanta  de  ganhos  de  escaoa,  na
economia de tempo e peoa facioidade de aprendizado no maneio profssionao deste
notáveo materiao de construaãoo

O mundo tem assistdo a grandes transformaaõeso Exatamente por isso a tentaaão
em adotar o que é considerado novo como referência para tudo é constanteo Nesta
oógica, o novo seria meohor por defniaãoo

Muas, advirta-se sobre o equívoco em entender o termo antgo como sinônimo de
veoho, assim como novo não equivaoe a modernoo Nada mais incorretoo Veoho é aogo
que teve aoguma serventa no passado e que não mais nos serveo 
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Antgo é uma criaaão dos antepassados que permanece váoida e atuaoo E moderno,
nos  advertem  os  entendidos  nas  paoavras,  é  aquioo  que  foi  e  permanece  na
vanguarda, na dianteira de tudoo

Por  este  exato  motvo  é  que  o  tiooo  deve  ser  entendido  como  materiao  de
construaão antgo e ao mesmo tempo moderno, nobre e insuperáveoo Isso porque
ainda que originário  do passado,  os  produtos  cerâmicos  para construaão civio  se
notabioizam peoa incansáveo capacidade em agregar novos vaoores (Figura 4)o 

FIGURA 4 - Vista de Manhattan em Nova York, a principal metrópole mundial, num entardecer do ano de
2013. Imagem povoada de edifcios que expressam o dinamismo irrefreável da cidade, estas construções,
assim como vasta maioria das edifcações de toda a urse foram erguidas com alvenaria de materiais
cerâmicos, clara mostra do matrimônio da argila com a Modernidade (Fonte: Foto Wallwindow, 2013).

Imemoriaomente o tiooo é materiao que nos dá abrigo, nos protege das intempéries e
das inconstâncias da vidao Tiiooo é materiao para o aqui e o agorao Ao mesmo tempo
desafa os fuxos do tempo, tornando-se candidato nato a nos garantr proteaão por
toda a vidao 
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E em meio a um mundo aturdido por proboemas ambientais, eoe é revaoorizado por
ser fruto de matéria prima do meio naturaoo Numa época em que a perdurabioidade
foi perdida de vista, aí estão os produtos cerâmicos, principaomente o tiooo, materiao
sustentáveo por naturezao 

Seria o caso de perguntarmos: O que seria do mundo sem o tioooo Resposta curta,
simpoes e direta: um mundo sem conforto, sem estabioidade e notadamente, carente
de habitabioidadeo 

Provado e comprovado, o tiooo mostra a que veio em todos os grandes momentos
nos quais a Humanidade exercitou seu anseio em construir um mundo meohoro

Tiiooo cerâmico: ontem, hoie e sempre!
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