
ARQUITETURA NOVA E ANTIGAMENTE. O QUE FAZER? 

 

 A Arquitetura é mais complexa do que imaginamos. Não vamos nos submeter à 

Arquitetura como um simples projeto que saiu do papel e virou realidade. Para 

enxergarmos tal ponto de vista, temos que nos aprofundar um pouco mais na história, 

formas de criação e alguns pensamentos que nos ajudam a melhorar a idéia de 

Arquitetura. 

 Geralmente, há um conflito entre idéia e resultado, primeiramente, uma coisa é 

tê-lo em mente, outra coisa é realizá-lo. 

 Como enxergaríamos uma construção, se cada um tem seu papel diferenciado 

na Arquitetura, cada profissional tem sua percepção, sua eficácia, seu talento, sua 

visão, etc.. 

 Mas aí, vem a pergunta: Será que veremos tal trabalho realizado, como as 

outras pessoas vêem? Passarão os Arquitetos a mostrar-nos o que tem em mente, sem 

nos deixar alguma dúvida? Não haverá críticas? 

 Na realidade se pegarmos os diversos métodos de estudos, e, conseqüentemente, 

obras ou construções espalhadas pelo mundo afora, teríamos noções de suas belezas? 

Suas características? Seu papel de servidão? 

 Como diferenciar as grandes arquiteturas? Cada obra individual segue a sua 

ordem, modo, aspiração, vocação, etc.. 

 Se, analisarmos friamente, a palavra arquitetura, teremos como resposta a arte 

de edificar. E é justamente a palavra “arte” que nos dá a conotação de uma atividade 

que é realizada por qualquer pessoa ou ser humano que cria algo. 

 Pois bem, o Arquiteto é um artista, um criador de obras, sendo estas, casas, 

prédios, espaços comerciais, pontes, etc.. 

 Isto posto, a Arquitetura “Nova”, tem tudo a ver com as construções antigas, se 

partirmos do ponto de vista que não há uma emancipação atual, sem que tenha havido 

e passado uma antiga. 

 É lógico, que com o passar do tempo, a tendência é que acompanhemos o 

moderno, as novas criações, as civilizações, a tecnologia, mas conseqüentemente, 

temos que ter a conscientização que tudo faz parte da história. 

 Se fixarmos a mente no objeto desejado, veremos que há uma fusão entre 

aspiração, ou seja, aquilo no que o Arquiteto se pronuncia, cria ou recria, da 

realização, que certamente será o resultado final do seu trabalho com algumas 

modificações e reestruturações. 



 Na Arquitetura atual, temos e vemos a grande diferença entre, por exemplo, o 

luxo de Versailles ou a estrutura da Torre Eiffel da magnificência e ostentação dos 

projetos arquitetônicos de Dubai. Haverá uma imensidão de contrastes, cada qual com 

suas características, linhas, e traços que certamente virão a ser criados e planejados. 

 Este é um contraste que podemos ver a olho nu, na realidade, nada mais é do 

que uma reviravolta que se deu com a entrada da “Nova Construção”. A Arquitetura 

passa a abandonar as “belas-artes”, ou seja, seus trabalhos arquitetônicos remotos e 

ultrapassados, que certamente nos acompanharão por séculos e séculos, para ser 

convertida à sua própria modernidade. 

 Trata-se agora, de uma Arquitetura funcional e de grande eficiência técnica. 

Esta Nova Arquitetura que possui requisitos de funcionalidade e honestidade 

construtiva acaba satisfazendo as expectativas utilitárias de cada cidadão, e não só a 

satisfação estrutural, mas também o seu espaço, conteúdo, cor, adjetivos estes que 

antigamente não eram tidos como principal objetivo. 

 A finalidade hoje é outra, trata-se de uma nova “onda” estética que repercute 

na diferença, no espetáculo, na moda de cada projeto arquitetônico que venha a ser 

realizado. 

 E não é só isso, como exposto no começo do nosso estudo, a complexidade que 

está por trás da Arquitetura. Ela precisa de toda a área envolvente no design do 

ambiente construído pelo homem. 

O que acaba englobando desde o desenho mobiliário (desenho industrial), até o 

desenho da paisagem (paisagismo) e da cidade (urbanismo), passando pelo desenho 

dos edifícios e construções, todo esse trabalho envolve, portanto, toda a escala da vida 

do homem, desde a manual até a humana. 

Além disso, falar em Arquitetura é falar em espaço. A maioria das pessoas 

acredita que a Arquitetura é apenas o edifício, ou o edificado, a construção em si, mas 

vai bem além, envolve os espaços criados pela construção, os espaços interiores, os 

exteriores e os subjetivos. 

É imprescindível “saber ver a arquitetura”, não só nos edifícios, mas também 

na própria cidade, não se pode fechar os olhos à cidade. 

E o que tem a ver Arquitetura Nova Antigamente com Saber Ver a Arquitetura? 

A bela arquitetura será a arquitetura que tem espaço interior que nos atrai, nos 

eleva nos subjuga espiritualmente. A arquitetura “feia” ou ultrapassada será aquela 

que tem um espaço interior que nos aborrece e nos repele. 

A grande experiência espacial própria da arquitetura prolonga-se na cidade, 

nas ruas e nas praças, nos becos e parques, nos estádios e jardins, onde quer que a 

obra do homem haja limitado “vazios”, isto é, tenha criado espaços fechados. 



Dizer que o espaço interior é a essência da arquitetura não significa 

efetivamente afirmar que o valor de uma obra arquitetônica se esgota no valor 

espacial. 

Cada edifício caracteriza-se por uma pluralidade de valores: econômicos, 

sociais, técnicos, funcionais, artísticos, espaciais e decorativos. 

Mas a realidade do edifico é conseqüência de todos esses fatores, e uma história 

válida não pode esquecer nenhum deles. 

Mesmo prescindindo dos fatores econômicos, sociais e técnicos, e fixando a 

atenção nos valores artísticos, é claro que o espaço em si, apesar de ser o substantivo 

da arquitetura, não é suficiente para defini-la. 

Se pensarmos um pouco a respeito, o fato de o espaço, o vazio, ser protagonista 

da arquitetura é no fundo natural, porque a arquitetura não é apenas arte nem só 

imagem da vida histórica ou de vida vivida por nós e pelos outros, é também, e, 

sobretudo, o ambiente, a cena onde vivemos a nossa vida. 

Arquitetura é antes de qualquer coisa construção, mas, construção concebida 

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

finalidade e visando a determinada intenção. 

E nesse processo fundamental de ordenar e expressar-se ela se revela 

igualmente arte plástica, porquanto nos inumeráveis problemas com que se defronta o 

arquiteto desde a germinação do projeto até a efetiva conclusão da obra. 

Há sempre, para cada caso específico, certa margem final de opção entre os 

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

condicionados pelo meio, reclamados pela função ou impostos pelo programa. 

Cabe então, ao sentimento individual do arquiteto, no que ele tem de artista, 

portanto, escolher na escala dos valores contidos entre dois valores extremos, a forma 

plástica apropriada a cada por menor em função da unidade última da obra idealizada.  

 

 

  

 


