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Resumo: A arquitetura pode atrair olhares diferentes e permite a diversificação na 

hora de expressá-la. Este trabalho traz a evolução e participação dessa profissão 

desde os primeiros indícios de estruturas feitas pelos seres humanos até a 

atualidade, mostrando seu desenvolvimento e atuação no meio da sociedade. Nessa 

pesquisa os objetivos almejados foram analisar a visão sobre o que é a arquitetura, 

na concepção dos arquitetos formados e de estudantes de arquitetura, fazendo 

comparativos entre semelhanças e divergências. 

 

Introdução 

 

Ensinada no Brasil há mais de duzentos anos, a arquitetura é uma das profissões 

mais antigas do mundo. Sua importância surge com a necessidade de abrigo e 

proteção do homem diante dos perigos da natureza. A arquitetura, já foi considerada 

uma ramificação da engenharia civil, contudo suas tendências e visões lhe 

proporcionaram ser considerado inicialmente um campo de atuação que exige 

normas e conhecimentos com um embasamento técnico que vai muito além do que 

habilidade, com o objetivo de contemplar necessidades estéticas e funcionais.  

No Brasil, o conselho que respalda, orienta e fiscaliza esses profissionais, é o 

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, desde 31 de dezembro 2010, antes de 

todo o trâmite para um conselho próprio, os arquitetos e urbanistas participavam do 

CREA junto com Engenheiros e Agrônomos. A sociedade ainda não consegue ter 

uma visão definida do que realmente é a arquitetura, pois ela abrange áreas 

multidisciplinares, exigindo de quem está apta para executa-la uma diversidade de 

critérios. Hoje, devido ao aumento da preocupação com o meio ambiente, o arquiteto 

tem o desafio de unir a arte e a sustentabilidade, sem perder o prestigio e a essência 

de seu trabalho, podendo assim trazer melhorias para a construção, para a 

sociedade e para o espaço. (FRANÇA,2015) 

Cada projeto traz consigo partículas de seu criador. Além de todo o pensamento e 

junções arquitetônicas, a obra, deve exalar criatividade, segurança, economia, 

conforto, comprometimento e muita responsabilidade. É necessário enxergar e 

analisar como o arquiteto vê o que é a arquitetura para entendimento dos seus 

respectivos objetivos com aquela obra e quais seus fundamentos ao cria-la. Futuros 

profissionais dessa área, os estudantes, também acabam tendo aspectos 

particulares referentes à profissão, tornando mais ampla e interessante às maneiras 

de unir concreto com pessoas. (SALLES, 2015). 

 



Objetivos 

 

O objetivo deste artigo é identificar a percepção da arquitetura por diferentes 

agentes sociais para compreender as semelhanças e diferenças apontadas para o 

tema segundo alunos e profissionais da área. Buscando analisar se estas opiniões 

convergem ou divergem. 

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa de base exploratória utilizou-se dos estudos de caso para 

compreender a arquitetura no olhar de diferentes agentes sociais. Para 

compreensão da arquitetura na lente do profissional formado, utilizou-se de estudos 

de caso baseados na revista do CAU Brasil, edição cinco, publicada em 

novembro/dezembro de 2016, utilizando também vídeos assistidos direcionados no 

canal oficial do CAU Brasil. De outra forma, para perceber do olhar do aluno, 

utilizou-se de uma única pergunta feita de maneira dinâmica para diversos 

estudantes de ensino superior que cursam arquitetura e urbanismo em Jacareí-SP 

durante o mês de agosto de 2017. A pergunta elencada foi "o que é arquitetura para 

você?".  Onze alunos responderam a pergunta de forma voluntária e informal, em 

um diálogo com o pesquisador.  

 

Desenvolvimento 

 

A arquitetura, outrora considerada uma célula da engenharia civil, se ramificou e 

criou suas próprias raízes ao longo da história. 

Na atualidade, é dificultoso definir o que vem a ser arquitetura para a sociedade. 

Derivado do grego arché, que carrega como significado primeiro ou principal e 

técton, que quer dizer construção, sendo assim a palavra arquitetura refere-se a arte 

ou técnica de construção e organização dos espaços e de seus elementos. Sua 

coexistência tem relações fortes com o início da humanidade, quando na pré-história 

o homem percebeu que precisaria se abrigar das intempéries e que para isso 

deveria buscar um espaço que supriria suas necessidades iniciais. Então, percebeu-

se que poderia construir, para fazer adequações ao ambiente, possibilitando a 

estadia no ambiente, não apenas para moradias. Chamada de arquitetura neolítica, 



o primeiro indício de arquitetura retrata de uma organização e padrões para locais 

para distintas atividades como, abrigo, santuários e também túmulos, essas obras 

eram principalmente feitas com grandes pedras.  

Na antiguidade, período que inicia com a invenção da escrita (de 4 000 a.C. a 

3 500 a.C.) e finda com a queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.), com o 

aumento dos povos sendo concentrados em determinadas regiões, as ameaças 

externas se tornaram mais frequentes e o avanço nas técnicas construtivas fizeram 

com que o homem passasse a construir muralhas para sua proteção. Com a 

descoberta da navegação começaram a expandir as crenças religiosas aumentando 

o crescimento de templos e tornando especialmente os profissionais responsáveis 

pelas suas construções sacerdotes, como no Antigo Egito, por volta de 3.200 a. C..  

Na antiguidade clássica, aproximadamente do século VIII a.C.  ao século V d.C., 

marcante pela arquitetura grega, que buscava perfeição em suas construções, 

esbanjando beleza e assim influenciando Roma em suas obras. Monumentos 

exuberantes construídos de mármore e com técnicas de encaixes semelhantes ao 

dos egípcios, substituído apenas, após o domínio da confecção do ferro. A 

arquitetura medieval, retrata as construções da Idade Média, aconteceu entre os 

séculos V e XV., mostrando um estilo mais romântico e gótico, ressaltando obras 

religiosas, pois o poder da igreja prevalecia.  

De outra forma, na arquitetura moderna, que tomou força no século XX, 

especialmente na década de 50, os protagonistas dos olhares deixaram de serem 

monumentos religiosos e deram o espaço para grandes construções verticais, os 

prédios, priorizando a finalidade da obra e eliminando o máximo de ornamentos, 

sendo possível após a disponibilização do ferro, concreto e vidro em escala 

industrial.  

A arquitetura moderna traz não a padronização, mas a irregularidade de formas 

para residências, utilizando pisos abertos, grandes janelas e a campanha pelo uso 

de materiais reutilizáveis. Com o aumento da poluição no século XX faz-se 

necessária a utilização de materiais industriais, porém com conceitos de projetos 

arquitetônicos que visão a funcionalidade, conforto, design e a sustentabilidade. 

(PORTAL EDUCACIONAL, 2017, p.1) 

De acordo com professor Lúcio Lobato, do Centro de Ensino Superior do Amapá, 

há duas maneiras da arquitetura ser manifestada por meio da atividade, ou seja, a 

arte, o campo de trabalho do arquiteto e o resultado físico, que consiste no conjunto 



construído de uma obra como um todo. Como atividade se torna envolto pela 

complexidade de ter várias matérias dentro de si, incluindo matemática, as ciências 

naturais, artes, a tecnologia, ciências sociais e políticas, história, entre outros. 

Para que a arquitetura não se mantenha apenas na atividade, obtendo seu 

resultado físico agradável aos olhos de quem a ver, existe uma lista de normas e 

técnicas a serem seguidas, que são auxiliadas pelas legislações. Torna-se 

imprescindível o domínio das ferramentas que nela são utilizadas, o contato e o 

conhecimento do espaço que será trabalhado – suas características, limitações, os 

tipos de construções e fluxo de pessoas que estão ao seu redor – quais as 

exigências, restrições e necessidades do tipo de público que irá utilizá-la, custos 

financeiros, questões ecológicas e ambientais, normas públicas, posicionamento do 

Sol entre outros fatores. 

 

“Arquitetura seria, então, toda e qualquer intervenção no meio ambiente 
criando novos espaços, quase sempre com determinada intenção plástica, 
para atender a necessidades imediatas ou a expectativas programadas, e 
caracterizada por aquilo que chamamos de partido” (LEMOS, 2003, p.40-
41). 

 

 Além das competências técnicas e de toda a cautela para trabalhar e finalizar 

com êxito, a obra desse ser construída de acordo com a época e os materiais, 

buscando lembrar qual a finalidade do projeto ter sido criado e elaborado com 

determinados especificações, sempre fazendo conversar com as paisagens que 

estão ao seu redor, de maneira sútil ou exagerada. 

O profissional que atua nessa área, chamado de arquiteto, tem como finalidade 

projetar e idealizar uma maneira flexível dos espaços para os inúmeros usos do ser 

humano. Sempre levando em consideração princípios essenciais para o sucesso de 

um projeto depois de tudo pronto. No Brasil, é o arquiteto e urbanista quem planeja 

as construções e como elas serão locadas dentro do ambiente adequado, encontra 

as soluções e busca atender às necessidades de quem irá utilizar aquela 

construção.  

Podemos considerar que arquitetura é a utilização de planejar o espaço do ser 

humano em junção com as suas necessidades de se organizar e alocar-se em um 

determinado espaço que corresponde às atividades que ali serão exercidas. 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), é a estrutura que permite o 

profissional de arquitetura e urbanismo, exercer suas funções de maneira eficiente, 

segura e transparente. A criação do CAU no Brasil deriva da luta de uma geração de 



arquitetos e urbanistas. A primeira tentativa de organizar os arquitetos para buscar 

benefícios próprios foi o instituto de arquitetos do Brasil, o IAB, em 1921, no estado 

do Rio de Janeiro. O ex-presidente do país, Juscelino Kubitschek, criou em 1933, o 

decreto federal número 23.569, que teve como objetivo regulamentar os exercícios 

dos profissionais de arquitetura. Já em 1958 o IAB, encaminhou para o mesmo, a 

primeira solicitação de desmembramento dos arquitetos do sistema CONFEA/CREA. 

Quase quatro décadas depois, em 1994, um novo projeto e uma nova tentativa de 

criação de um conselho próprio, foram engavetados e só em 1998 existe uma nova 

discussão, para uma nova tentativa de anteprojeto. O resultado repercutiu em 2003, 

quando a câmara dos deputados aprova o anteprojeto, sendo encaminhado para o 

senado nacional, porém em 2007, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, veta o 

projeto, solicitando que seja refeito para uma nova avaliação. E em 2010, no último 

dia de seu mandato, Lula, sanciona a lei número 12.378, que regulamenta o 

exercício dos arquitetos e urbanistas e cria o CAU - Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil, os conselhos dos estados e do Distrito Federal.                         

Segundo Haroldo Pinheiro, presidente do CAU Brasil (2017), o CAU permitiu 

avanços para a carreira dos arquitetos e evoluções nos trabalhos realizados por 

estes profissionais. Ele proporcionou profissionais com mais valorização, motivados, 

atualizados e respeitados na sociedade. Trouxe um olhar mais analítico às questões 

éticas, fortalecendo as responsabilidades exercidas por arquitetos e urbanistas 

preparados, em dia com suas obrigações legais e com seu dever moral. Exerce 

aperfeiçoamento técnico, investindo no ensino e na educação continuada, após a 

graduação e mantém vínculo com responsáveis por entidades de ensino que 

formará novos arquitetos. Esse conselho é a porta voz de todos os arquitetos do 

Brasil, cumpre com seu dever de manter as obras civis no padrão das normas 

exigidas, com preocupação no crescimento das cidades em junção com a 

modernidade e sustentabilidade de maneira dinâmica. 

 

Resultados 

A arquitetura pode ser compreendida através de formas diferentes, que unem 

edificação, arte, espaço e projetos. Para arquiteta Lillian Dal Piano (2016) “a 

Arquitetura é a disciplina que une arte e técnica para criar espaços edificados com 

qualidade" (p.26)  



A atuação do arquiteto ainda é pouco explicada para a sociedade, mas sua 

importância é de grande valia como profissional, tendo influência direta com o 

indivíduo, a sociedade e o espaço sendo ele urbano ou rural. 

Surge então a preocupação em elaborar e executar a obra em harmonia, 

respeitando seu entorno, visando a sincronia com a beleza do ambiente, nas 

palavras de Niemeyer "Arquitetura é invenção”. (2012). Porém ainda existe um 

déficit na valorização da Arquitetura e Urbanismo e do profissional que nela trabalha, 

seja em pequenas reformas residências, que muitas vezes não contam com a 

participação de um projetista, até às grandes obras, como estádios e aeroportos. O 

arquiteto Lúcio Costa (1940), escreveu que "Arquitetura é antes de mais nada 

construção, mas, construção concebida com o propósito primordial de coordenar e 

organizar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção”. 

(p.1) 

Paulo Markun (2015) disse que Arquitetura é "o abrigo do homem, feito pelo 

homem, para o homem e na escala do homem". O ser humano vive acoplado junto 

da Arquitetura desde o início das moradias, quando ele identificou que era 

necessário para haver proteção e descanso, a criação de um abrigo.         

Com o desenvolvimento em alta, especialmente nas áreas de construções, 

existem conceitos que vem sendo aplicados atualmente para os estudantes de 

arquitetura, visando à melhoria do mercado de trabalho. 

A arquitetura é passada não apenas como construção, mas como parte da vida 

da sociedade. Existem preocupações sustentáveis que são aplicadas desde o início 

do primeiro ano do curso, conceitos que não eram tão visados nas grades 

curriculares anteriormente, hoje são destaque em aulas e palestras. Isso ocorre, 

porque as mudanças do modo de vista em sociedade no século XXI, precisam de 

profissionais atentos e que desenvolvam sistemas de construções com o menor 

nível de desperdício possível, em todas as áreas. 

 O ideal é implantar não apenas as técnicas, mas a conscientização de se tornar 

um profissional com excelência e responsabilidade, atendendo os limites do 

ambiente e sua estrutura. E a partir da percepção do estudante é visível ressaltar, 

que está sendo obtido um resultado positivo, apesar de muitos ao ingressarem na 

faculdade terem uma visão limitada, acreditando que arquitetura é apenas o 

desenho de uma construção, após o decorrer das aulas e competências aprendidas 

esse olhar acaba mudando. Por meio das respostas de diferentes alunos 



pesquisados, pode-se perceber que, houve um desenvolvimento e clareza nas 

possibilidades e atuações de um arquiteto dentro do meio em que vive. Foi-se 

entendido que a arquitetura visa não apenas a obra, mas os elementos que estão ao 

seu entorno, promovendo a ressaltando a importância do conforto, dos cuidados ao 

meio ambiente, da diminuição de gastos e da estética atraente. 

 

Considerações finais 

 

A arquitetura acompanha não apenas as mudanças e tendências, mas a história 

da humanidade. Não é possível citar as grandes revoluções sem chamar à atenção 

a estrutura dos impérios construindo em cada época, a organização do ambiente, os 

monumentos e suas belezas, desde a antiguidade. Com essa desenvoltura a 

sociedade aprendeu a se organizar em grande escala, permitindo que a arquitetura 

e o urbanismo ganhassem força e transmitissem uma organização para auxiliar o 

crescimento da cidade. Não apenas como construção, mas como parte do ambiente 

e do indivíduo que ali habitará, as edificações devem complementar a vida diária da 

paisagem ao seu redor, tendo cautela em evitar transtornos, proporcionando 

conforto, acessibilidade, gerando o menor dano possível a natureza. A construção 

deixa de ser apenas abrigo e moradia e passa a integrar a paisagem.  

Por meio da análise das respostas foi possível observar a semelhança de 

percepção do tema onde ficam mais claros os benefícios de organizar o espaço e 

criar uma construção em harmonia com o restante do ambiente, incluindo a 

sociedade, havendo essa preocupação entre arquitetos formados e estudantes de 

arquitetura.  
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