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Resumo 
 
O texto procura pensar como, quando, onde e por que a arquitetura pode ser vista como 
arte. Inicialmente, analisa a pertinência da diferença entre os artefatos humanos constituídos 
como abrigos físicos e os modos de representação simbólico-poética a partir dos mesmos, a 
partir das diferenças entre construção e arquitetura, entre arquitetura e arte. Em seguida, 
são revistos alguns sistemas de estruturação do campo das artes, observando em particular 
a situação da arquitetura nos mesmos, a partir de diferentes entendimentos sobre o que é 
arte, sua conceituação, e a valoração hierárquica de suas modalidades. 
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Abstract 
 
The text tries to analyze how, when, where and why the architecture can be seen as art. It 
first analyzes the relevance of the difference between human artifacts constituted as physical 
shelters and modes of symbolic and poetic representation of them, from the differences 
between building and architecture, between architecture and art. Next, it reviews some of the 
systems that structure the arts, noting in particular the situation of architecture in them, from 
different understandings of what art is, its conceptualization, and the hierarchical valuation of 
its modalities. 
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Arquitetura como Arte? 

Arte é um conceito abrangente ou restrito? Apesar de todas as transformações 

processadas no campo artístico na modernidade, o senso comum ainda tende a 

aceitar como obras de arte apenas certas pinturas, esculturas e desenhos. Nesse 

sentido, arte é um conceito restrito a determinados tipos de objetos, o que implica 

uma delimitação histórica diminuta. Contudo, também se pode entender arte a partir 

de um conceito mais abrangente, aplicável a diferentes tipos de obras, ações, 

processos, áreas. O senso comum também admite falar tanto em arte da pintura 

quanto em arte culinária, ou em arte de contar estórias e até na arte de roubar. 

Nesse sentido, a execução exímia seria o diferencial a caracterizar a dimensão 

artística de uma atividade. 

Outro tipo de abrangência ampliada é percebido se pensarmos nos tipos de obras 

de arte que surgiram desde o início do século XIX até o presente. Além da 
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renovação dos meios artísticos existentes e mais utilizados até então – desenho, 

pintura, escultura, gravura, arquitetura, paisagismo – é obrigatório falar no 

surgimento de novos procedimentos que, muitas vezes, se transformaram em 

categorias artísticas: fotografia, cinematografia, colagem, readymade, performance, 

happening, instalação multimídia, intervenção institucional, instauração, ação em 

rede eletrônica e outras mídias. Desse ponto de vista, parece que os meios da arte 

se expandem em processo aparentemente sem fim, que a arte pode ampliar 

infinitamente os limites de seu campo de pertinência. 

Atualmente, tendo em vista a variedade de coisas e ações entendidas como 

elementos constituintes do domínio da arte, parece que tudo no mundo, todo tipo de 

objeto e acontecimento, pode vir a ser arte. Embora ainda persistam dúvida sobre a 

possibilidade de quaisquer objetos e práticas serem considerados efetivamente 

como arte, posto que, no limite, isto poderia representar o seu fim, a sua dissolução, 

é preciso lembrar que a arte sempre foi considerada um valor a distinguir 

pensamentos, práticas e obras, independentemente de categorias. 

E se é mais usual pensar que esta é uma questão da arte contemporânea, derivada 

de idéias e realizações produzidas, sobretudo, a partir da segunda metade do século 

XX, vale lembrar a variedade de objetos que são aceitos como obras de arte em 

museus e livros de arte. Pois o campo artístico amplia-se ainda mais se focarmos 

em épocas remotas ou em lugares distantes, que obrigam a tomar como arte objetos 

os mais inusitados: bichos mortos, empalhados e preservados, objetos excepcionais 

e de uso cotidiano, entre outros, além de pinturas sobre tecido ou madeira, objetos 

tridimensionais esculpidos ou modelados, desenhos sobre os mais diferentes 

suportes, tapeçarias e outros têxteis, objetos os mais sortidos, obras de arquitetura, 

jardins, cidades. Para não falar das reflexões derivadas do campo antropológico, 

como as de Alfred Gell, que propõe incluir embarcações, armadilhas para animais e 

hortas no campo da arte.1 

No dizer de Platão, no Hípias Maior, “O belo em si não é este objeto, nem aquele, 

mas qualquer coisa que lhe comunica o seu próprio caráter”.2 A arte independe das 

coisas e práticas, apesar de nelas se manifestar e a elas se referir. O que faz 

constatar que o coeficiente propriamente artístico das obras de arte não coincide 

com seus meios e tipos, devendo a esfera da arte ser definida ao mesmo tempo com 
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eles e para além deles. A esfera da arte não se caracteriza, portanto, por técnicas, 

meios, modos de representar ou tipos de obras específicos e exclusivos. De onde se 

pode concluir que a arte se apresenta em várias categorias, processos e 

modalidades. O que permite pensar a arquitetura como arte, pensar edifícios, ruas, 

praças, cidades como obras de arte, ainda que não obrigatória, nem imediatamente. 

Como visto, a arquitetura pode ser entendida como arte ou não. É possível 

responder negativamente à pergunta sobre a arquitetura ser uma das artes. Pois se 

pode considerá-la por demais presa à necessidade, à empiria, às leis e 

contingências do real. Mas devemos pensar como Adolf Loos, para quem, na era 

industrial, a arquitetura persistiria como arte caso se distanciasse do utilitário? Como 

sintetiza Alan Colquhoun, “de acordo com Loos, a arte poderia agora sobreviver em 

apenas duas formas (absolutamente antitéticas): primeiro, como a criação livre de 

obras de arte que não mais teriam responsabilidade social e seriam, portanto, 

capazes de lançar idéias ao futuro e criticar a sociedade contemporânea; e, depois, 

no desenho de edifícios que incorporassem a memória coletiva. Loos esquematizou 

esses edifícios como Denkmal (o monumento) e Grabmal (a tumba)”.3 

Entretanto, pode-se responder afirmativamente à dúvida sobre a artisticidade da 

arquitetura. É possível argumentar que empiria, necessidade, contingência também 

estão presentes em outros domínios artísticos, assim como na arquitetura, 

evidenciando que arte é um conceito atribuído a partir de um valor percebido e/ou 

convencionado em relação a pensamentos e realizações. Como disse Hubert 

Damisch, “Desde o início a arte surge, pois, como uma modalidade específica do 

tratamento do real através do simbólico”.4 De modo semelhante a edifícios, 

conjuntos de ruas, praças e jardins, móveis, tapetes e outros objetos utilitários, 

também esculturas, pinturas e desenhos precisam respeitar as particularidades 

físico-químicas dos materiais e processos que os constituem. Assim, estão 

vinculados, de diferentes modos e com graus diversos, à empiria, às leis que regem 

as matérias e coisas. Além disso, a maioria das obras de arte foram pensadas e 

feitas com propósitos específicos como instaurar o âmbito do sagrado ou o aparato 

do poder, representar uma figura de autoridade, registrar um acontecimento, retratar 

um lugar, simbolizar valores individuais ou coletivos, propor novas configurações 

para a sociedade. Grande parte das obras de arte foi feita para atender a 

necessidades e convenções práticas, são obras com funções sociais e se pautam 
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com maior ou menor liberdade nos limites delineados por regras coletivamente 

estabelecidas. O artístico não se manifesta apesar desses aspectos, muitos menos 

apenas na ausência deles, mas com eles e a partir deles. 

É, sobretudo, a idéia moderna de museu de arte que leva a esquecer que quadros, 

esculturas e desenhos, assim como edifícios, foram feitos para atender a 

determinados fins. Idéia derivada de um conceito de arte segundo o qual não são os 

fins e os meios que determinam o artístico nas obras. Assim, telas, estátuas e outros 

objetos, antes pertencentes aos âmbitos cotidiano ou de exceção da vida social, 

foram postos, de modo mais ou menos violento, fora dos circuitos para os quais 

foram feitos e inseridos na lógica própria ao museu de arte, passando a participar da 

vida social com outros sentidos. Para o museu foram enviados não porque 

representam um monarca ou uma divindade, mas, sim, por suas qualidades 

artísticas, as quais não coincidem necessariamente com seus meios e fins. Quando 

entendidas como obras de arte, pinturas, esculturas, desenhos, entre outros objetos, 

justamente ultrapassam as limitações determinadas por matérias, leis naturais e 

convenções sociais. 

Se essa passagem de um universo a outro é possível a telas e estátuas, por que 

não o é para edifícios, jardins, cidades? É fácil deslocar telas de cavalete, estátuas e 

até fragmentos arquitetônicos, monumentos ou pequenos edifícios, como, por 

exemplo, o Templo de Dendur, transferido do Egito para The Metropolitan Museum 

of Art, em Nova Iorque, nos EUA. Também a moderna idéia de patrimônio histórico e 

artístico, reconceituada como patrimônio cultural, com a conseqüente prática de 

tombamento, distingue obras em cidades e territórios, transformando-os em museus 

a céu aberto. 

Contudo, não é obrigatório, nem tem sido constante o entendimento da arquitetura 

como arte. No Brasil, a arquitetura persiste incluída no domínio artístico, presente na 

teoria da disciplina e na historiografia da arte, na formação e na prática profissional, 

no entendimento de especialistas e leigos. Ma a arquitetura também já esteve e, em 

certo sentido, ainda está muito próxima da área tecnológica, especialmente das 

engenharias, seja em associações profissionais, como os conselhos regionais de 

engenharia, arquitetura e agronomia, seja nas estruturas organizacionais de 

algumas universidades, nas quais cursos de arquitetura são administrados por 
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departamentos de engenharia ou de desenho industrial. O que se deve, em boa 

parte, à uma visão pragmática da disciplina que se estende ao menos desde a 

década de 1960.5 

Atualmente, a arquitetura também está articulada a outro domínio, afastando-se um 

tanto dos campos das artes e das engenharias. Veja-se, por exemplo, a definição 

proposta por Silke Kapp, que diz não caber “nenhuma distinção entre arquitetura e 

construção”: “O espaço modificado pelo trabalho humano – a arquitetura, portanto – 

é gerado por processos sociais e é meio em que relações sociais são criadas”.6 De 

acordo com essa idéias, na tabela de áreas do conhecimento do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, agência de fomento à 

pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, arquitetura e urbanismo integram a 

área denominada como ciências sociais aplicadas, com direito, administração, 

economia, planejamento urbano e regional, demografia, ciência da informação, 

museologia, comunicação, serviço social, desenho industrial e turismo. Enquanto 

isso, na grande área de lingüística, letras e artes, estas últimas são subdivididas nas 

áreas de fundamentos e crítica das artes, artes plásticas, música, dança, teatro, 

ópera, fotografia, cinema, artes do vídeo e educação artística.7 

Em resumo, a partir de diferentes concepções já tradicionais, a arquitetura está 

vinculada, embora de modo um tanto distante, aos domínios reflexivos, aos ofícios 

técnicos, às musas. Transitando entre os campos das artes, engenharias e ciências 

sociais aplicadas, é relativa a condição da arquitetura, vinculada simultaneamente 

aos riscos do tecnicismo, das necessidades individuais e coletivas, do desejo de 

transcendência. Por um lado, a arquitetura pode ser vista como uma resposta 

técnica a necessidades humanas, menos ou mais socialmente condicionadas. Por 

outro, pode-se privilegiar a sua dimensão alusiva, imaginativa, quase ficcional. Pois 

não só projetos arquitetônicos, mas também edifícios, jardins, cidades podem 

anunciar outros modos de ver e viver. 

Respondendo a exigências objetivas e subjetivas inerentes às realizações de 

indivíduos e grupos, os objetos e espaços arquitetônicos situam-se entre processos 

sociais e construções simbólicas, podendo trafegar do mais puro materialismo à 

mais delirante representação. Entretanto, mais do que demandar circunscrição 

definitiva, essa situação da arquitetura, conectada ao mesmo tempo aos campos 
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das artes, engenharias e ciências sociais aplicadas, implica mudanças nos modos 

de entender e operar a disciplina, seu objetos, agentes, ações, obras. O que sugere 

ver como a arquitetura tem sido enquadrada em propostas de estruturação do 

sistema das artes. 

Arte(s) 

A possibilidade de pertencimento da arquitetura ao campo das artes gera perguntas. 

As várias modalidades de idear e fazer artísticos configuram um sistema? Como se 

estrutura o campo da arte? Qual é a posição da arquitetura nele? Como ela se 

relaciona com as demais artes? 

Como diz Hubert Damisch, no verbete “Artes” da Enciclopédia Einaudi, ao se valer 

do termo “artes” “a marca do plural já indica uma dispersão calculada”.8 A arquitetura 

pode ser vista, portanto, em sentido amplo, abrangendo todo o campo da construção 

de espaços necessários física e simbolicamente à vida humana. E pode ser 

entendida de modo circunscrito, como uma das disciplinas que a modernidade 

produziu ao subdividir aquele campo – arquitetura, urbanismo e paisagismo – 

entendendo-as quase como domínios autônomos. Tanto na visão geral, quanto na 

específica, a arquitetura pertenceria ao campo das artes, o qual foi estruturado de 

diferentes modos ao longo do tempo e do espaço. E como ela é posicionada nesse 

campo? Vejamos duas propostas bem distintas. 

Em seu Sistema das Artes, parte de suas preleções sobre Estética da década de 

1820, organizadas por seus discípulos, G. W. Friedrich Hegel estrutura o campo das 

artes dividindo-o em três seções: na primeira, situa a arquitetura; na segunda, a 

escultura; na terceira, a pintura, a música e a poesia. Distribuindo as cinco artes que 

“formam o sistema definido e articulado da arte real e efetiva”, Hegel afirma: 

“O primeiro lugar pertence, pela própria natureza das coisas, à arquitectura. 
Ela representa os começos da arte, porque nos seus começos a arte não 
havia ainda encontrado, para representação do seu conteúdo espiritual, 
nem os materiais apropriados nem as formas correspondentes, o que a 
obrigou a limitar-se à simples procura da verdadeira adequação e a 
contentar-se com o conteúdo e com um modo de representação puramente 
exteriores. Os materiais dados à primeira arte foram desprovidos de 
qualquer espiritualidade; a matéria era pesada, submetida às leis da 
gravidade; quanto à forma, consistia ela em reunir de maneira regular e 
simétrica as formações da natureza exterior, a realizar a totalidade de uma 

obra de arte, fazendo dela um simples reflexo do espírito”.
9
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No sistema evolutivo de Hegel, a arquitetura, como arte primeira, é só um estágio 

preliminar no processo de representação de conteúdos espirituais por meio da 

matéria, por atingir uma adequação falsa, apenas tentativa, sem alcançar conteúdo 

e modo de representação também interiorizados. 

Outra concepção sistêmica para as artes, breve, porém fulgurante, é a de Georges 

Bataille, em seu ensaio “A Noção de Despesa”, de 1933. Ele diz: 

“A atividade humana não é inteiramente redutível a processos de 
reprodução e conservação, e o consumo deve ser dividido em duas partes 
distintas. A primeira, redutível, é representada pelo uso do mínimo 
necessário, para os indivíduos de uma dada sociedade, à conservação da 
vida e ao prosseguimento da atividade produtiva: trata-se, portanto, 

simplesmente da condição fundamental desta última”.
10

 

Para Bataille, a segunda parte do consumo é representada pelas “formas 

improdutivas”, as quais, “pelo menos nas condições primitivas, têm em si mesmas 

seu fim”. Para essas, ele diz ser “necessário reservar o nome de despesa”. Entre as 

“despesas ditas improdutivas”, que constituem “um conjunto caracterizado pelo fato 

de que em cada caso a ênfase é colocada na perda que deve ser a maior possível 

para que a atividade adquira seu verdadeiro sentido”, ele inclui as construções de 

monumentos suntuários e as artes, assim como o luxo, os enterros, as guerras, os 

cultos, os jogos, os espetáculos e a “atividade sexual perversa (isto é, desviada da 

finalidade genital)”. Bataille divide as produções da arte em duas grandes categorias 

em relação à noção de despesa: a que comporta “despesas reais” e a que é definida 

pelo princípio da “despesa simbólica”. Na primeira categoria, ele alinha Arquitetura, 

Música e Dança; na segunda, reúne Pintura, Escultura, Literatura e Teatro; estes 

dois últimos domínios “em sua forma maior”: a tragédia. 

A princípio, a arquitetura é, portanto, uma das artes, mas implica perdas menores, 

porquanto exige apenas “despesas reais”. Contudo, a situação da arquitetura nesse 

sistema é ambígua, pois, como diz o autor, “a escultura e a pintura, sem falar da 

utilização dos locais para cerimônias ou para espetáculos, introduzem na própria 

arquitetura o princípio da segunda categoria”. Ou seja, é, sobretudo, o diálogo com 

outras artes que insere na arquitetura a “despesa simbólica”. 

Nos sistemas propostos por Hegel e Bataille a arquitetura ocupa uma posição 

rebaixada em relação às demais artes. Tanto a partir da produção, quanto do 
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consumo, ela figura em posição hierarquicamente inferior no campo das artes, seja 

devido à relação entre matéria, espírito e forma, seja em função da despesa dita 

improdutiva. Nesses sistemas continuam a ecoar debates em torno de definições 

classificatórias das artes, como, por exemplo, na era “de Seiscentos os torneios 

retóricos em volta do tema do paragone, da hierarquia ou da relativa excelência 

comparada das várias artes – pintura, escultura, arquitectura, música, etc.”11 

Um modo não hierárquico de estruturar o campo das artes é o proposto por Gotthold 

Ephraim Lessing no livro Laocoonte. Ou sobre as Fronteiras da Poesia e da Pintura, 

publicado em 1766.12 Analisando a escultura Laocoonte e seus Filhos, em diálogo 

tenso com Johann Joachim Winckelmann entre outros críticos, ele propõe que os 

motivos para o “comedimento na expressão da dor corporal” das figuras que a 

compõem derivam não da “nobre simplicidade e serena grandeza” dos gregos, como 

queria Winckelmann em sua interpretação da obra, mas “depreendem da natureza 

da arte e dos seus necessários limites e carências”. Refutando como teoria 

prescritiva da poesia a formulação ut pictura poesis (assim na poesia como na 

pintura), Lessing propõe uma teoria distintiva para as artes, a partir de suas 

características fundamentais, dividindo-as em dois grupos: as artes do tempo e as 

artes do espaço, situando a poesia entre as primeiras, a pintura e a escultura junto 

às últimas. 

Seria possível situar a arquitetura de acordo com esta proposição de Lessing. A 

arquitetura seria uma das artes do espaço, assim como as demais artes ditas 

plásticas: escultura, pintura, gravura e desenho, entre outras. Distinção das artes a 

partir de suas especificidades que persiste para muitos até hoje. Posição da 

arquitetura corroborada, sobretudo, se pensarmos no texto inaugural de August 

Schmarsow, “A essência da criação arquitetônica”, de 1893, no qual ele define a 

Arquitetura como a arte criadora de espaços,13 pois seria incumbência da arquitetura 

encarnar o espaço. 

A esse respeito, vale citar uma passagem de Theodor W. Adorno argumentando 

como espaço e finalidade são indissociáveis em arquitetura: 

“Fala-se, e com toda razão, de um sentido do espaço (Raumgefühl) na 
arquitetura. Mas este sentido do espaço não é uma essência pura e 
abstrata, não é um sentido da própria espacialidade, já que o espaço só é 
concebível como espaço concreto, dentro de dimensões específicas. Um 
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sentido do espaço está assim intimamente ligado aos fins. Mesmo quando a 
arquitetura tenta elevar este sentido para além da esfera da finalidade, ele 
ainda continua sendo simultaneamente imanente ao fim. O sucesso desta 
síntese é o critério de princípio da grande arquitetura. A arquitetura 
pergunta: como uma certa finalidade pode tornar-se espaço? – através de 
que formas, que materiais? Todos os fatores se relacionam mutuamente e 
reciprocamente. A imaginação arquitetônica é, segundo esta concepção, a 
capacidade de articular o espaço com a finalidade. Ela permite que fins se 

tornem espaço. Ela constrói as formas de acordo com os fins”.
14

 

Passagem que faz entender a arquitetura como uma das artes por ser, também, 

justa e indissociavelmente, engenharia e ciência social aplicada, para usar a 

terminologia antes citada. 

Entretanto, vale fazer um breve desvio para lembrar que, atualmente, a expressão 

artes plásticas concorre com o termo artes visuais, sendo aquela menos valorizada 

do que esta. O que move essa mudança é uma pretensão de maior amplitude capaz 

de abarcar fenômenos artísticos contemporâneos, tanto por incluir a produção e a 

fruição de fotografias e de imagens em movimento, sem ou com som, quanto por 

fazer prevalecer a noção de imagem sobre a de forma. Privilegia-se o aspecto 

imagético das obras e a dimensão retiniana e imaterial das imagens, embora 

esquecendo que as imagens artísticas demandam determinadas configurações 

físicas, mínimas que sejam, e, portanto, espacializam, mobilizando a corporeidade 

de si e de quem as experimenta, sendo obviamente plásticas. Mudança que ocorre, 

curiosamente, apesar de grande parte da produção artística contemporânea insistir 

na corporeidade de coisas e sujeitos, bem como na situação espacial específica, ou 

seja, na plasticidade de obras, instituições, jogos da arte. Para não falar de como 

ambas as designações são limitadas para as aberturas, expansões e conexões, 

também aparentemente sem limites, dos sentidos e processos da arte na 

modernidade. No que tange em particular a esse breve estudo, se algumas das 

antigas artes plásticas parecem se acomodar razoavelmente sob a nova 

designação, obviamente essa substituição faz pouco ou nenhum sentido para a 

arquitetura, eminente e incontornavelmente concreta, corpórea, plástica. 

Além dessa desmaterialização, também importa lembrar concepções e práticas que 

entendem a arte não como criação em uma linguagem especificamente artística, 

mas como reflexão crítica, lúdica e socialmente comprometida, eminentemente 

negativa, de estruturas vigentes, sejam elas linguagens, processos, instituições, 

tradicionalmente artísticas ou não. Mudanças de nome e conceituação que 
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participam do processo de redefinição do campo das artes, em particular, e das 

disciplinas, de modo geral. Mudanças que afetam a arquitetura, não tanto pela 

dimensão social, que lhe é inescapável, mas pela negatividade, que é um tanto 

contraditória com seu sentido utilitário, e dificultam o seu pertencimento ao domínio 

artístico, se é que não a excluem de vez do mesmo, entre outras implicações. 

Retomando a questão da “despesa simbólica”, posta por Bataille, a associação de 

obras esculturais e de pintura aos edifícios traz a concepção da arquitetura como 

mãe das artes. Associando-a ao sistema de Lessing, a arquitetura apareceria como 

a mãe das artes do tempo, porque abriga e acolhe o transcorrer delas, e como mãe 

das artes do espaço, por ser delas a geratriz. Condição que não é a de mero 

suporte, receptáculo neutro, mas, ao contrário, de elemento motivador, iniciativa a 

demandar e estimular, mais do que condicionar, desenhos, pinturas, relevos, 

esculturas e outros objetos que a configuram como instância fomentadora e 

agregadora das artes. 

A soma de inscrições e acontecimentos simbólicos que complementam e desdobram 

os sentidos da edificação, da cidade, de todo o ambiente da vida, faz emergir o ideal 

da arte total, que tanto animou a modernidade, sob a égide do Historicismo. Em 

busca de um formalismo unitário, apenas em parte nostálgico, a idéia de estilo como 

expressão do espírito do povo (volksgeist) e do espírito do tempo (zeitgeist) tanto foi 

projetada sobre o passado quanto prescrita para o futuro.15 

Apesar da reincidência da idéia de arte como uma totalidade, bem como do ideal de 

arte total, poucos são os esforços para constituição de uma efetiva história da arte 

como história das artes. A expressão história da arte refere-se aos processos da arte 

ao longo do tempo e em diferentes espaços, bem como a uma disciplina, um amplo 

campo de estudos. Contudo, entendida geralmente como história das artes 

plásticas, abarca em suas interpretações apenas as ditas artes do espaço: 

sobretudo pintura, escultura, arquitetura e desenho (considerado como matriz das 

demais, em certas concepções). Música, teatro, dança e literatura não são 

usualmente integradas à história da arte escrita como história das artes plásticas, 

tendo suas histórias particulares, seus críticos específicos, assim como seus cursos 

de formação livre ou institucionalizada, em universidades, escolas e outras 

instituições. 
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A partir do uso do conceito de artes visuais, a arquitetura é ainda menos 

considerada do que na história da arte como história das artes plásticas. Porque 

mesmo nessa história, a presença das modalidades artísticas é diferenciada, 

hierarquizada. Nela, comumente, a ênfase recai em pintura, seguida por escultura e 

arquitetura, com as demais práticas e coisas – paisagismo e urbanismo, mobiliário e 

demais objetos, artes gráficas, indumentária e têxteis – tendo presença ainda menor. 

Muitos destes são entendidos como artes menores. 

Pois os sistemas que entendem a arte como uma totalidade não deixam de 

hierarquizar as artes, de distingui-las entre artes maiores e artes menores. Uma 

polarização que se pauta em diferenças entre as ditas artes puras, destituídas de 

função e desinteressadas, e as artes aplicadas, ou utilitárias, ou, ainda, decorativas, 

vinculadas às necessidades, diferenciando os produtos do trabalho quase apenas 

mecânico daqueles derivados de fazer dominado pela dimensão espiritual. Segundo 

Hubert Damisch, essa dicotomia está relacionada ao paradigma grego das artes, do 

qual, “através da dicotomia medieval das artes liberais e das artes mecânicas, algo 

subsiste na teoria moderna sob a designação „artes menores‟, „aplicadas‟ e/ou 

„decorativas‟, designação que não teria sentido – ou teria um sentido exactamente 

oposto – na teoria islâmica”.16 Distinção que é relativizada, também, se não extinta, 

caso se pense no processo de dissolução e entrecruzamento das modalidades 

artísticas e, consequentemente, dessas hierarquias a partir da modernidade, como 

se verá a seguir. 

A princípio polarizado, esse esquema possui gradações diferenciadoras. Nele, a 

posição da arquitetura é singular. Na diferenciação entre artes maiores e menores, 

ela é uma arte maior, sendo, inclusive, a geradora das demais. Contudo, sua maior 

proximidade com o útil, o necessário e as contingências fazem dela a menos 

valorizada entre as artes maiores, sendo a mais conectada às menores. Figura, 

assim, como uma mãe cuja precedência é reconhecida, mas não seus próprios 

atributos, sendo pouco apreciada e um tanto desvalorizada. 

Se o sistema de Lessing não é imediatamente hierarquizante, propõe divisões por 

demais cristalizadas que acabam resultando em mais uma teoria classificatória. Para 

pensar as artes, vale mais como um ponto de partida. Pois parece ser mais 

produtivo ver as fronteiras entre esses domínios como franjas imprecisas, fronteiras 
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borradas, devido a insuficiências inerentes à própria teoria de Lessing, facilmente 

observáveis quando ela é aplicada às diferentes práticas e modalidades no campo 

artístico. Para isto, basta refletir diante de uma pintura de Tommaso Masaccio como 

O Pagamento do Tributo, de 1426-27, com a exibição simultânea de cenas e 

momentos distintos, ou em muitas pinturas chinesas em rolos de tecido e papel, com 

seus vazios articulando espaços e tempos diversos em uma só superfície. 

O que também deve ser feito em relação à arquitetura, tanto antes quanto na 

contemporaneidade. Além de espaço e tempo exigirem um ao outro, estarem 

mutuamente condicionados, a arquitetura demanda tempo. Objetos e espaços 

arquitetônicos são percebidos e usados no tempo, determinando ritmos de diálogo 

com o pulsar humano, podendo tensionar, acolher, fazer fluir, estancar. Para não 

falar de sua temporalidade múltipla: os tempos que esses objetos e espaços 

atravessam; os espaços-tempos dos quais são expressões. O que abre caminho 

para pensar a arquitetura em si e, em suas múltiplas conexões, como ela se 

relaciona com as demais artes. 
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