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O Aparecimento da Arquitetura
 
Segundo o site Wikipédia a
história com habitações feitas somente com pedras.Na 
apareceram as obras egípcias,gregas e romanas

No Brasil, as primeiras obras foram feitas pelos índios, como ocas, que podiam 
ter até 30 m de comprimento
primeiros fortes e igrejas no país, e as 
fabricadas. A Arquitetura barroca surge em xvII e em xvIII no Brasil, junto com 
o rococó. 
O século XX ficou conhecido na arquitetura pelo modernismo, 
e Art Nouveau e Art Déco
são os prédios e casas que vemos todos os dias.
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O Aparecimento da Arquitetura 

Segundo o site Wikipédia as primeiras obras de arquitetura nos levam á
história com habitações feitas somente com pedras.Na Antiguidade

as obras egípcias,gregas e romanas. 

No Brasil, as primeiras obras foram feitas pelos índios, como ocas, que podiam 
ter até 30 m de comprimento,entre os séculos XVI e XVII apareceram os 
primeiros fortes e igrejas no país, e as moradias de taipa começaram a ser 

A Arquitetura barroca surge em xvII e em xvIII no Brasil, junto com 

éculo XX ficou conhecido na arquitetura pelo modernismo, pós
Art Nouveau e Art Déco.Nos dias de hoje, a arte que representa essa época 

são os prédios e casas que vemos todos os dias. 

obras de arquitetura nos levam á pré-
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No Brasil, as primeiras obras foram feitas pelos índios, como ocas, que podiam 
éculos XVI e XVII apareceram os 
moradias de taipa começaram a ser 

A Arquitetura barroca surge em xvII e em xvIII no Brasil, junto com 

pós modernismo 
dias de hoje, a arte que representa essa época 

 



 

Arquitetura basicamente 
pelo ser humano, uma outra definição é a de 
dizia que arquitetura era música petrificada.
levam em conta 3 critérios: estética, conforto e funcionalidade.

Uma definição antiga na arquitetura, é que a Tríade Vitruviana feita por Vitrúvio, 
um arquiteto e engenheiro d
fundamentais da arquitetura: 

Firmitas - faz referência à estabilidade, construção.                                                   
Utilitas - faz referência à comodidade, utilidade.                           
Venustas - faz referência à beleza, estética.

Assim, quando estes três elementos estavam juntos em uma obra, era uma 
obra de arquitetura ,  ou arquitetônica

 
 

De acordo com o site Guia do Estudante, as 
são: projeto e coordenação de construções ou reformas de prédios, plantas, 
escolha de materiais com base no imóvel, como ventilação, iluminação, 
objetos, etc. Trabalha também ao lado de engenheiros acompanhando obras, 
gerenciando projetos e mão
participa das etapas finais como decoração e escolha de revestimentos.Pode 
trabalhar diretamente na cidade, como urbanista, criando logotipos, sinalização, 
objetos de decoração, além de 
praças. 
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O que é Arquitetura 

 é a arte de projetar e construir um ambiente habitável
, uma outra definição é a de Johann Wolfgang von Goethe

dizia que arquitetura era música petrificada.Mas hoje em dia, os arquitetos 
levam em conta 3 critérios: estética, conforto e funcionalidade. 

Uma definição antiga na arquitetura, é que a Tríade Vitruviana feita por Vitrúvio, 
um arquiteto e engenheiro do século I AC, apresentava os três elementos 
fundamentais da arquitetura:  

faz referência à estabilidade, construção.                                                   
faz referência à comodidade, utilidade.                                                       

faz referência à beleza, estética. 

Assim, quando estes três elementos estavam juntos em uma obra, era uma 
,  ou arquitetônica.   

Atuaçāo do Arquiteto 

De acordo com o site Guia do Estudante, as principais funções de arquiteto 
são: projeto e coordenação de construções ou reformas de prédios, plantas, 
escolha de materiais com base no imóvel, como ventilação, iluminação, 
objetos, etc. Trabalha também ao lado de engenheiros acompanhando obras, 

iando projetos e mão-de-obra.Mas diferente do engenheiro, o arquiteto 
participa das etapas finais como decoração e escolha de revestimentos.Pode 
trabalhar diretamente na cidade, como urbanista, criando logotipos, sinalização, 
objetos de decoração, além de trabalhar com museus, pontos turísticos,

um ambiente habitável 
Johann Wolfgang von Goethe que 

Mas hoje em dia, os arquitetos 

Uma definição antiga na arquitetura, é que a Tríade Vitruviana feita por Vitrúvio, 
o século I AC, apresentava os três elementos 

faz referência à estabilidade, construção.                                                   
                            

Assim, quando estes três elementos estavam juntos em uma obra, era uma 

principais funções de arquiteto 
são: projeto e coordenação de construções ou reformas de prédios, plantas, 
escolha de materiais com base no imóvel, como ventilação, iluminação, 
objetos, etc. Trabalha também ao lado de engenheiros acompanhando obras, 

obra.Mas diferente do engenheiro, o arquiteto 
participa das etapas finais como decoração e escolha de revestimentos.Pode 
trabalhar diretamente na cidade, como urbanista, criando logotipos, sinalização, 

trabalhar com museus, pontos turísticos, 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
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Informações sobre o Curso 

 

Abaixo, você verá algumas dúvidas dos vestibulandos: 

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL? 
O arquiteto projeta e constrói visando estética, conforto e funcionalidade como 
museus, monumentos, casas e edifícios.Já o engenheiro civil projeta e executa 
obras de maior porte como estradas, pontes, prédios deixando de lado a 
estética para ser mais técnico, pois visa infra-estrutura. Cursos com o nome de 
Arquitetura, Arquitetura Rural e Urbana ou Urbanismo são sinônimos. 
 
Qual o salário inicial ? 
R$ 3.060,00 por 6 horas diárias segundo o Crea de SP. 
 
Quanto tempo dura o curso ? 
O curso tem duração média de cinco anos.  
 
Como está o mercado de trabalho ? 
Segundo Francisco Segnini Junior, professor da USP, o Brasil receberá 
grandes eventos como a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 
2016 que ajudam a manter aquecido o mercado imobiliário nacional, e 
aumentam a procura por arquitetos, em especial nas cidades sede e no Rio de 
Janeiro, onde se realizará a Olimpíada. Os profissionais são contratados por 
grandes escritórios de arquitetura para atuar no projeto e construção de 
edifícios e reformas de prédios comerciais e residenciais. "Também as obras 
realizadas pelo Estado estão crescendo. Há muitas escolas sendo construídas, 
prédios de serviços públicos, obras da Petrobras, Prodesp. Além de obras de 
infraestrutura, como rodovias, pontes e portos, geram oportunidades para o 
especialista em projetos, urbanismo e paisagismo nas grandes construtoras e 
incorporadoras, como Odebrecht e Camargo Corrêa. Para o profissional 
autônomo, as melhores chances estão em projetos para residências. Esse 
mercado vem crescendo muito, porque os proprietários entendem que o 
planejamento adequado na construção valoriza o imóvel. A maior parte das 
vagas está concentrada nas regiões Sul e Sudeste, porém o Nordeste vem 
crescendo.  
 
Como é o curso ? 
Segundo o site Guia do Estudante o curso mistura Exatas com Humanas, você 
irá ver matemática, história da arte, resistência de materiais e computação 
gráfica.No primeiro semestre você verá mais teoria para aplicar nos seguintes 
semestres.  
 
É obrigatório o estágio ou TCC ? 
Sim, estágio e trabalho de conclusão de cursos são obrigatórios.  
 
 
 
 



 

 
Arquitetura de interiores
Organiza o espaço interno, definindo os materiais de acabamento e a 
distribuição de móveis, considerando a acústica, a ventilação, a iluminação e a 
estética.        

 Arquitetura industrial:                                                                                     
Planeja projetos para instalação de indústrias, respeitando as normas e os 
padrões de técnicos e de segurança exigidos de acordo com a área de atuação 
do cliente. 

Arquitetura verde: 
Desenvolve projetos residenciais e comerciais que respeitem o meio ambiente 
e que se integrem com as características naturais do local, a fim de causar o 
menor impacto ambiental possível.

Comunicação visual: 
Cria a identidade visual de empresas e produtos, com logotipos e material 
impresso ou digital. 

Paisagismo e ambiente
Desenvolve espaços abertos, como jardins, parques e praças, combinando 
plantas, pedras, madeiras, calçamento e iluminação

Edificação e construção
Projeta, acompanha e coordena
prazos e custos. 

Luminotécnica: 
Faz o projeto de iluminação de gran
iluminação de eventos. 

Restauro de edifícios: 
Recupera casas e prédios antigos
originais. 

Urbanismo: 
Planeja uma região, cidade ou bairro

Fonte Guia do Estudante
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Ramificações do Curso: 

Arquitetura de interiores: 
o espaço interno, definindo os materiais de acabamento e a 

distribuição de móveis, considerando a acústica, a ventilação, a iluminação e a 

                                                                                     
Planeja projetos para instalação de indústrias, respeitando as normas e os 
padrões de técnicos e de segurança exigidos de acordo com a área de atuação 

projetos residenciais e comerciais que respeitem o meio ambiente 
e que se integrem com as características naturais do local, a fim de causar o 
menor impacto ambiental possível. 

a identidade visual de empresas e produtos, com logotipos e material 

Paisagismo e ambiente: 
espaços abertos, como jardins, parques e praças, combinando 

plantas, pedras, madeiras, calçamento e iluminação. 

ução: 
Projeta, acompanha e coordena obras, definindo materiais e controlando 

o projeto de iluminação de grandes e pequenos espaços. Realiza

 
Recupera casas e prédios antigos ou deteriorados, mantendo as características 

uma região, cidade ou bairro. 

Guia do Estudante 

o espaço interno, definindo os materiais de acabamento e a 
distribuição de móveis, considerando a acústica, a ventilação, a iluminação e a 

                                                                                     
Planeja projetos para instalação de indústrias, respeitando as normas e os 
padrões de técnicos e de segurança exigidos de acordo com a área de atuação 

projetos residenciais e comerciais que respeitem o meio ambiente 
e que se integrem com as características naturais do local, a fim de causar o 

a identidade visual de empresas e produtos, com logotipos e material 

espaços abertos, como jardins, parques e praças, combinando 

obras, definindo materiais e controlando 

des e pequenos espaços. Realiza a 

ou deteriorados, mantendo as características 

 



 

Grade Básica do Curso de Arquitetura

• Desenho 
• Cálculo 
• CAD 
• Planejamento Arquitetônico
• Plástica e Estética
• Estatística 
• Sistemas Estruturais
• Hidráulica 
• Física 
• Arquitetura estrutural

Fonte: site Guia da Carreira
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Grade Básica do Curso de Arquitetura : 

Planejamento Arquitetônico 
Plástica e Estética 

Sistemas Estruturais 

Arquitetura estrutural 

Fonte: site Guia da Carreira 
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Oscar Niemeyer e a Arquitetura 

Segundo o site sampa art, Oscar Niemeyer nasceu no dia 15 de dezembro de 
1907 na cidade do Rio de Janeiro. Oscar Niemeyer é o arquiteto brasileiro que 
recebeu maior número de prêmios internacionais. 

Estudou na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1936 caracterizou um marco 
na arquitetura moderna, construindo a sede do Ministério de Educação e 
Saúde, trabalho que foi liderado por Lúcio Costa. 

Em 1939, novamente com Lúcio Costa fez seu primeiro trabalho internacional, 
na cidade de Nava York. 

Em 1940, Oscar Niemeyer "revoluciona" a arquitetura com as obras da 
Pampulha,  Cassino, Casa do Baile, Iate Club, e a Igreja de São Francisco de 
Assis. Fazendo assim com que fosse reconhecido internacionalmente. 

Em 1947, Oscar Niemeyer participa da equipe responsável por projetar a 
sede da Organização das Nações Unidas, localizado na cidade de Nova York. 

Em 1957, Oscar Niemeyer começa a construir Brasília, alcança prestígio e 
reconhecimento ao projetar os principais edifícios públicos e palácios: como o 
Palácio da Alvorada, da Justiça, do Planalto, dos Arcos, e a Catedral de 
Brasília . Todos marcados por uma arquitetura arrojada e inovadora. 

Durante a ditadura militar Oscar Niemeyer abre um escritório em Paris onde 
mora durante a ditadura e recebe muitos prêmios como: "Legião de Honra da 
França", "Medalha de Ouro" da Academia de Arquitetura da França. Nessa 
época Oscar Niemeyer faz obras ao redor do mundo tal como: Edifício -Sede 
da Editora Mondadori, na Itália; o Centro Cultural do Havre e sede do Partido 
Comunista Francês, na França; Universidade de Constantine, em Argel; e os 
planos da Cidade de Neveg, em Israel; Plano de Urbanização do Algarve, em 
Portugal; Centro Cívico e Administrativo de Argel; Centro Residencial de 
Estudantes em Oxford, Inglaterra. 

De volta ao Brasil, continua em intensa atividade, destacando-se em 1983 as 
obras da Passarela do Samba (Sambódromo) e o conjunto de escolas pré-
fabricada. 

Entre os prêmios ganhos por Oscar Niemeyer estão: Prêmio Lênin da Paz em 
1963; Prêmio "Lorenzo il Magnífico", Itália, 1980; Membro Honorário da 
Academia de Artes da URSS, 1983; Membro Titular da Academia Europeia das 
Ciências, Artes e Letras, 1983; Doutor "Honoris Causa" da Academia de 
Construção da República Democrática Alemã, 1988; Pritzker Architecture Prize 
- Estados Unidos, 1988; Membro Honorário do "Royal Institute of British 
Architects", Inglaterra, 1989 ace, no mesmo ano, o Prêmio Príncipe de Asturias 
de Las Artes, Espanha. 



 

Em 22 de novembro de 2002 foi inaugurado o Museu Oscar Niemeyer, em 
Curitiba. Por sua forma inusitada, o museu é popularmente chamado de Museu 
do Olho ou Olho do Niemeyer. O Museu preza por sua arquitetura moderna, 
representando originalmente um pinheiro.

Fonte:< sampa.art.br/biografias/oscarniemeyer/>
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Ainda não sabe que faculdade cursar ? 

Para quem deseja cursar arquitetura e urbanismo e ainda esta em dúvida em 
que faculdade estudar seguem as melhores faculdades do Brasil. 

Segundo o Guia Do Estudante profissões vestibular 2012, as melhores 
faculdades públicas de arquitetura e urbanismo do Brasil são: 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Universidade de Campinas - Campinas (Unicamp) 

Unisinos 

Universidade de São Paulo – São Carlos (USP São Carlos) 

Universidade de São Paulo – São Paulo (FAUUSP) 

( lista em organizada por estado e  ordem alfabética) 

Segundo o site Guia Do Estudante, as melhores faculdades privadas de 
arquitetura e urbanismo são: 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (RS) 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP) 

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo 

Centro Universitário Ritter dos Reis (RS) 

 

Fontes:  

<guiadoestudante.abril.com.br/universidades/?qu=Arquitetura%20e%20
urbanismo> 

<guiadoestudante.abril.com.br/blogs/melhores-
faculdades/tag/arquitetura/> 
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