
 1 

COSTA, Lúcio; “Conceituação” in Arquitectura, José Olympio Editora, 2ª edição, Rio de Janeiro, 2003, 

pp. 17-23. 

 

Conceituação  

 

A história da arte mostra que a arquitectura sempre foi parte integrante fundamental no 

processo da criação artística como manifestação normal da vida. Ela engloba, portanto, a 

própria história da arquitectura, constituindo-se, então, por assim dizer, no “álbum de família” 

da humanidade. É através dela, através das coisas belas que nos ficaram do passado, que 

podemos refazer, de testemunho em testemunho, os itinerários percorridos nessa apaixonante 

caminhada, não na busca do tempo perdido, mas ao encontro do tempo que ficou vivo para 

sempre porque entranhado na arte. 

O que caracteriza a obra de arte é, precisamente, esta eterna presença na coisa daquela 

carga de amor e de saber que, um dia, a configurou. Importa, pois, antes de mais nada, a 

distinção entre essência e origem, porque nesta diferenciação preliminar reside a chave do 

entendimento do que seja verdadeiramente arte.  

Se é indubitável que a origem da arte é interessada, pois a sua ocorrência depende sempre 

de factores que lhe são alheios – o meio físico e económico-social, a época, a técnica utilizada, 

os recursos disponíveis e o programa escolhido ou imposto -, não é menos verdadeiro que na 

sua essência, naquilo que se distingue de todas as demais actividades humanas, é 

manifestação isenta, porquanto nos sucessivos processos de escolha a que afinal se reduz a 

elaboração da obra, escolha indefinidamente renovada entre duas cores, duas tonalidades, 

duas formas, dois partidos igualmente apropriados ao fim proposto, nessa escola última, ela 

tão-só – arte pela arte – intervém e opta. 

Conquanto manifestação natural da vida e, como tal, parte integrante e significativa da obra 

conjunta elaborada pelo corpo social a que pertence, esse carácter sui generis da criação 

artística dificulta a sua abordagem pelas sistematizações filocientíficas, e a torna, por vezes, 

refractária aos enquadramentos filopartidários. É que, enquanto a criação científica é parcela 

revelada de uma totalidade sempre maior que se furta às balizas da delimitação inteligível, não 

passando portanto o cientista de uma espécie de intermediário credenciado do homem com os 

demais fenómenos naturais – donde o fundo de humildade, afectada ou verdadeira, peculiar à 

sua atitude – a criação artística, ou melhor, o conjunto da obra criada por um determinado 

artista, se constitui num todo auto-suficiente, e ele – o próprio artista – é legitimo criador desse 

mundo à parte e pessoal, pois não existia antes, e idêntico não se refará jamais. Daí a vaidade 

inata, aparente ou velada, inerente à personalidade de todo artista autenticamente criador. 

Não cabe indagar, com intenções discriminatórias, “para quem o artista trabalha”, porque, a 

serviço de uma causa ou de alguém, por ideal ou por interesse, ele trabalha sempre apenas, no 
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fundo – quando verdadeiramente artista - para si mesmo, pois se alimenta da própria criação 

muito embora anseie pelo estímulo da repercussão e do aplauso como pelo ar que respira. 

A mais tolhida das artes, a arquitectura é, antes de mais nada, construção, mas construção 

concebida com o propósito primordial de organizar e ordenar o espaço para determinada 

finalidade e visando a determinada intenção. E nesse processo fundamental de organizar, 

ordenar e expressar-se ela se revela igualmente arte plástica, porquanto nos inúmeros 

problemas com que se defronta o arquitecto desde a germinação do projecto até à conclusão 

efectiva da obra, há sempre, para cada caso específico, certa margem final de opção entre os 

limites – máximo e mínimo – determinados pelo cálculo, preconizados pela técnica, 

condicionados pelo meio, reclamados pela função ou impostos pelo programa, cabendo então 

ao sentimento individual do arquitecto – como artista, portanto – escolher, na escala de valores 

contidos entre tais limites extremos, a forma plástica apropriada a cada pormenor em função da 

unidade última da obra idealizada. 

A intenção plástica que semelhante escola subentende é precisamente o que distingue a 

arquitectura da simples construção. 

Por outro lado a arquitectura depende ainda, necessariamente, da época da sua ocorrência, 

do meio físico e social a que pertence, da técnica decorrente dos materiais empregados e, 

finalmente, dos objectivos visados e dos recursos financeiros disponíveis para a realização da 

obra, ou seja, do programa proposto. Pode-se então definir a arquitectura como construção 

concebida com o propósito de organizar plasticamente o espaço e os volumes decorrentes, em 

função de uma determinada época, de um determinado meio, de uma determinada técnica, de 

um determinado programa e de uma determinada intenção. 

Assim, portanto, se, por um lado, arquitectura não é coisa suplementar usada para 

enriquecer mais ou menos o edifício, não é tampouco a simples satisfação de imposições de 

ordem técnica e funcional. Fruto de intuição instantânea ou de procura paciente, para que seja 

verdadeiramente arquitectura é preciso que, além de satisfazer rigorosamente – e só assim – a 

tais imperativos, uma intenção de outra ordem e mais alta acompanha pari passu o trabalho de 

criação de uma obra tecnicamente perfeita a dose julgada conveniente de gosto artístico. 

Aquela intenção deve estar sempre presente desde o início, seleccionando, nos menores 

detalhes, entre duas e três soluções possíveis e tecnicamente correctas, aquela que não 

desafine – antes, pelo contrário, melhor contribua, com a sua parcela mínima, para a 

intencionalidade expressiva da obra total. 

Enquanto satisfaz apenas as exigências técnicas e funcionais, não é ainda arquitectura; 

quando se perde em intenções meramente decorativas, tudo não passa de cenografia; mas 

quando – popular ou erudita – aquele que ideou pára e hesita ante a simples escolha de um 

espaçamento de pilares ou da relação entre a altura e a largura do vão, e se detém na 

obstinada procura de uma justa medida entre cheios e vazios, na fixação dos volumes e 
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subordinação deles a uma lei, e se demora atento ao jogo de materiais e a seu valor 

expressivo, quando tudo isto se vai pouco a pouco somando em obediência aos mais severos 

preceitos técnicos e funcionais, mas, também, àquela intenção superior que escolhe, coordena 

e orienta no sentido da ideia inicial toda essa massa confusa e contraditória de pormenores, 

transmitindo assim aos conjunto, ritmo, expressão, unidade e clareza – o que confere à obra o 

seu carácter de permanência – isto sim, é arquitectura. 

 

 

Em outros termos, como lembrete: 

 

arquitectura é coisa para ser exposta à intempérie;  

arquitectura é coisa para ser concebida como um todo orgânico e funcional; 

arquitectura é coisa para ser pensada, desde o início, estruturalmente; 

arquitectura é coisa para ser encarada na medida das ideias e do corpo do homem; 

arquitectura é coisa para ser sentida em termos de espaço e volume; 

arquitectura é coisa para ser vivida. 


