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RESUMO 
Esta dissertação tem como objetivo analisar os arquitetos e os seus espaços de atuação 

profissional, em específico, analisar quais as circunstâncias sociais, institucionais e políticas 

de participação profissional em instâncias do mercado de trabalho. A saída dos arquitetos do 

pregresso Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e a criação 

do novo conselho de Arquitetos e Urbanistas (CAU) trouxeram à tona debates sobre os 

confrontos extraprofissionais e as possíveis estratégias de reserva de mercado. Nesse sentido, 

as discussões em torno da instalação do novo conselho representativo dos arquitetos 

possibilitaram mostrar a luta pela definição dos investimentos para inserção profissional e 

ascensão na carreira. Dessa forma, os agentes se utilizam de um conjunto de recursos 

acumulados relacionado às origens sociais e à inserção em esferas sociais diversas. Contudo, 

os confrontos extraprofissionais para imposição de atuação e atribuições de profissões 

distintas foram reveladores não apenas de uma luta por espaço no mercado de trabalho, mas 

também possibilitaram mostrar uma divisão interna, entre os pares arquitetos, estimulada por 

diversificações de opiniões quanto às formas e às condutas de atuação no mercado de trabalho. 

Para compreender os conflitos em análise, tornou-se fundamental assimilar o sistema de 

relações sociais que os arquitetos estabelecem entre si, entre demais atores e o mercado de 

trabalho. Para isso, foi preciso pesquisar as ações corporativas e informais, para colher as 

dinâmicas sociais e a cultura profissional do grupo de arquitetos e urbanistas. Em vista disso, 

foram analisados os espaços de atuação, revelando-se as relações profissionais a partir do 

ingresso de novos atores em um mercado considerado restrito pelos arquitetos e urbanistas. 

O universo empírico considerado é constituído, de um lado, pelos arquitetos estabelecidos em 

Aracaju e que são considerados protagonistas no mercado local, e de outro lado, pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe. No decorrer do trabalho, foram estudadas 

suas trajetórias biográficas e profissionais. Para cumprir os propósitos aqui apresentados, esta 

pesquisa subdividiu-se em três etapas principais. No primeiro momento, efetivou-se um 

estudo histórico do processo de estruturação do campo de atuação do arquiteto, distinguindo 

os atores que compõem esse espaço e como aconteceram as discussões de socialização 

profissional. No segundo momento, investigou-se o que o arquiteto faz na prática e quais seus 

principais espaços de atuação, discernindo as influências sociais, políticas e econômicas que 

refletiram na trajetória da profissão. Por fim, identificaram-se os conteúdos e formas de 

sociabilidade dos arquitetos protagonistas que investem nos principais campos de atuação 

profissional, assentando-se nas alterações ocorridas no mercado de trabalho após a nova 

regulamentação profissional. Esta dissertação possibilitou demonstrar como os espaços de 

atuação dos arquitetos evidenciam as formulações sobre o mercado de trabalho e sua posição 

como arquiteto e urbanista frente aos demais atores, entre seus pares e perante a sociedade. A 

presente pesquisa permitiu testemunhar que o exercício da atividade de arquitetura e 

urbanismo apresenta-se associado à competência de aplicação em diversas áreas e que essa 

condição proativa é determinante para o êxito na trajetória profissional. Além disso, 

encontram-se, aqui, informações que permitiram a compreensão da história coletiva da 

profissão e, dessa forma, possibilitaram reconhecer os recursos que descrevem os 

investimentos na profissão de arquitetura e urbanismo.   

 

Palavras-chave: Nova Regulamentação Profissional. Arquitetura e Urbanismo. Conflitos 

Extraprofissionais. Formas de Atuação. Mecanismos Sociais.  

 



ARCHITECTURE AND URBANISM: PROFESSIONAL STRATEGIES, MARKET 

DISPUTES AND PROFESSIONAL ASCENSION 

 

ABSTRACT 

This dissertation aims to analyze the architects and their spaces of professional activity, in 

particular, analyze the social, institutional and political circumstances of professional 

participation in labor market instances. The departure of the architects of the previous Federal 

Council of Engineering, Architecture and Agronomy (CONFEA) and the creation of the new 

Council of Architects and Urbanists (CAU) brought to the fore debates about the extra-

professional confrontations and the possible strategies of market reserve. In this sense, the 

discussions about the installation of the new representative council of the architects made it 

possible to show the struggle for the definition of investments for professional insertion and 

career ascension. In this way, the agents use a set of accumulated resources related to the 

social origins and the insertion in diverse social spheres. However, the extra-professional 

confrontations for imposition of performance and attributions of distinct professions were not 

only revealing a struggle for space in the labor market, but also made it possible to show an 

internal division, among the architects, stimulated by diversification of opinions related to the 

forms and behavior in the labor market. In order to understand the conflicts in analysis, it was 

fundamental to assimilate the system of social relations that architects establish among 

themselves, among other actors and with the labor market. For this, it was necessary to 

research the corporate and informal actions, to apprehend the social dynamics and the 

professional culture of the group of architects and urban planner. Thus, the spaces of action 

were analyzed, revealing the professional relations from the entry of new actors in a market 

considered restricted by the architects and urban planner. On one hand, the empirical universe 

is composed by the architects established in Aracaju, which are considered protagonists in the 

local market, and on the other, by the Council of Architecture and Urbanism of Sergipe. 

During the work, we studied their biographical and professional trajectories. To fulfill the 

purposes presented here, we subdivided this research into three main stages. In the first 

moment, we made a historical study of the process of structuring the field of action of the 

architect, distinguishing the actors that compose this space and how the discussions of 

professional socialization happened. In the second moment, we investigated what the architect 

does in practice and what his main spaces of action, discerning the social, political and 

economic influences that reflected in the trajectory of the profession. Finally, we identified 

the contents and forms of sociability of the protagonist architects who invest in the main fields 

of professional activity, based on changes in the labor market after the new professional 

regulation. This dissertation made it possible to demonstrate how the spaces of action of the 

architects show the formulations about the labor market and its position as architect and 

urbanist in front of the other actors, among their peers and before society. The present research 

allowed to testify that the exercise of architecture and urbanism activity is associated to the 

competence of application in several areas and that this proactive condition is determinant for 

the success in the professional trajectory. The present research corroborated that the exercise 

of the architecture and urbanism activity is associated to the competence of application in 

several areas and that this proactive condition is determinant for the success in the 

professional trajectory. In addition, here, there is information that allowed the understanding 

of the collective history of the profession and, in this way, made possible to recognize the 

resources that describe the investments in the profession of architecture and urbanism. 

 

Keywords: New Professional Regulation. Architecture and Urbanism. Extra-professional 

Conflicts. Forms of Action. Social Mechanisms. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Há décadas, existe uma explícita e divulgada disputa mercadológica entre vários 

atores, de especialidades distintas, envolvidos no ramo da construção civil no Brasil1. São 

exemplos desses conflitos extraprofissionais: litígios, notas de repúdio, grupos de 

harmonização e as próprias regulamentações, como veremos adiante neste texto. Esses 

confrontos se intensificaram com a recente saída, em 2012, dos arquitetos do Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e, portanto, traduzem uma 

tentativa de consolidação do espaço de atuação profissional. Uma das principais 

manifestações dessas lutas pode ser observada entre as categorias que fazem sombreamentos2 

de atividades. Encontram-se diversos registros de disputas litigiosas e mercadológicas no 

âmbito dos possíveis sombreamentos de atribuições que envolvem grupos de profissões e 

ofícios da construção e que se acentuaram após a edição da Resolução nº 51, de 12 de julho 

de 2013, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)3, que define as 

atribuições privativas dos profissionais arquitetos e urbanistas.  

A referida resolução surgiu na tentativa de resgate da propriedade e autonomia 

intelectual, em um contexto no qual o arquiteto vinha perdendo em sua trajetória 

mercadológica. Nessa atmosfera, acirra-se o debate quanto ao campo de atuação profissional 

do arquiteto, bem como às demais profissões e ofícios que se estabeleceram na seara das 

atividades, as quais, na época da elaboração da resolução, foram tidas pelo CAU como 

exclusivas da arquitetura. Esses sombreamentos acarretaram as disputas dos grupos 

profissionais aqui envolvidos e, dessa forma, as delimitações de fronteiras foram se 

constituindo até culminarem em confrontos extraprofissionais.  

Esses confrontos profissionais compõem a formação do espaço do arquiteto no 

mercado de trabalho, revelando as relações e as evoluções profissionais de determinadas 

profissões especializadas, como no caso dos arquitetos, e o ingresso de novos atores em um

                                                 

 
1 Como podemos ver no anexo I. 
2 Termo utilizado pelas profissões que atuam na construção civil e possuem atividades em comum dentro dos 

campos de atuação de categorias profissionais distintas.  
3 A Resolução nº 51 CAU/BR, editada em 2013, especifica as atividades, as atribuições e os campos de atuação 

privativos dos arquitetos e urbanistas, os que são compartilhados entre estes e os profissionais legalmente 

habilitados em outras profissões regulamentas. Cumpre referir que esse normativo se reveste de importância 

capital tanto para a Arquitetura e Urbanismo como para seus profissionais, os quais, há décadas, vêm assistindo 

várias das atividades técnicas que, historicamente, foram reconhecidas como de sua alçada – projeto 

arquitetônico, urbanístico e paisagístico, e aquelas do âmbito do patrimônio histórico – sendo indevidamente 

exercidas por outros profissionais que não têm a necessária formação acadêmica que os credencie para tal 

(CAU/BR). 
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mercado restrito. Trata-se de uma situação de relação que ganhou amplitude e, em alguns 

momentos, contou com a atuação de ações das entidades representativas como o CAU e o 

CONFEA. Essas instituições foram responsáveis pela a abertura do Grupo de Trabalho de 

Harmonização e Conciliação de Legislação CONFEA-CAU/BR4, para reconhecimento 

bilateral das definições previstas na Resolução nº 51. Em paralelo, esteve também envolta em 

ações de disputa a Associação Brasileira de Design de Interiores (ABD), que considerou a 

edição da resolução do CAU um ato de abuso de poder. Tal circunstância ampliou a condição 

de enfrentamento e alargou a discussão quanto às fronteiras de atuação do arquiteto. 

Considera-se, nessa questão, um mercado de trabalho inserido em uma atmosfera de combate 

capaz de acarretar a retração da atuação do Arquiteto e Urbanista.    

Nessa disputa parece existir uma narrativa mútua de defesa de restrição e distribuição 

de tarefas asseguradas pela posse das atribuições acadêmicas, pois, nesse jogo de interesses, 

os discursos se voltam para a defesa de atuação no mercado de trabalho baseado nas 

disciplinas que compõem as grades curriculares de cada grupo profissional. No caso aqui 

estão envolvidos os arquitetos e urbanistas os engenheiros civis e os designers de interiores.  

Diante do exposto, essa dissertação tem como objetivo analisar o espaço de atuação 

profissional do arquiteto e urbanista, a partir da compreensão de que esse é um espaço de luta 

por fatias no mercado de trabalho. Logo, elegeu-se um duplo objeto empírico, que consiste 

de um lado, nas instituições representativas de classe profissional e seus esforços no sentido 

de construir um espaço de atuação reservado aos arquitetos e, de outro, os arquitetos 

protagonistas atuantes e suas estratégias de investimento profissional. Como protagonistas 

entendemos aqueles que ocupam posição de destaque, gerenciamento ou chefia em diferentes 

espaços de atuação. Tais espaços de protagonismo são definidos a partir de levantamentos 

realizados no CAU, conforme explicado mais adiante. Trata-se, mais especificamente, de 

estudar a relação entre um conjunto de atores envolvidos nesse decurso, de modo a identificar 

as interações e os recursos sociais associados ao investimento na profissão. Assim, torna-se 

fundamental compreender a trajetória, tanto da atividade de arquitetura e urbanismo no Brasil, 

quanto dos atores envolvidos, suas redes de relacionamentos e suas influências na composição 

e surgimento do profissional.    

                                                 

 
4 A Comissão Temática de Harmonização Interconselhos tem como objetivo analisar e harmonizar as legislações 

da Arquitetura e Urbanismo e das Engenharias, e solucionar conflitos e sombreamentos nas atividades de cada 

profissão (CAU/BR, 2016).  
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Portanto, esta dissertação tem como objetivo geral analisar o processo de formação do 

espaço de atuação dos profissionais de arquitetura e urbanismo, pretendendo alcançar como 

se consolidou esse mercado e quais são os mecanismos e as condições sociais que permitiram 

sua constituição. Nesse contexto, busca-se entender como foi estabelecida a relação de 

trabalho dessas profissões com outras distintas especializações. Dessa forma, investiga-se 

como essas dimensões sociais, relacionadas ao mercado de trabalho do arquiteto, se 

processam na existência de uma relação de trabalho extraprofissional.   

Dentro disso, visando à produtividade e à sistematização desta pesquisa, foram 

traçadas algumas tarefas a serem cumpridas, as quais se constituem nos objetivos específicos 

do trabalho. Primeiramente, propõe-se realizar uma análise histórica do processo de 

desenvolvimento do espaço de atuação do arquiteto, identificando como ele se estruturou e 

está estruturado atualmente e quais os atores, dentro e fora da profissão, que compõem esse 

processo. Nesse seguimento, vale destacar que, quanto às questões de desdobramento da 

profissão, surge uma série de discussões que têm peso no estudo da socialização profissional. 

Ressalta-se, assim, a problemática quanto à possibilidade de o título acadêmico de arquiteto 

propiciar o cumprimento da função de separar os membros de atividades específicas de 

arquitetura de outras que não podem exercê-las (HUGHES, 1950), sobretudo ao existirem 

embates de grupos profissionais, como relatado anteriormente. Vale destacar também a 

importância das entidades representativas que, além de possuir cargos de diretoria de 

significância para a instauração das redes de relacionamentos, também possuem a autoridade 

em determinar os critérios de pertencimento ao grupo profissional e atuação no mercado de 

trabalho. Outro aspecto de relevância para a análise histórica é a participação do Estado no 

processo de evolução da profissão, entendendo-o como um agente de cooptação profissional 

e mecenas da profissão de arquitetura. Portanto, levando em consideração que o Estado esteve 

como o maior agenciador nas possibilidades de estabelecimento da arquitetura no Brasil, vê-

se essa participação de forma determinante na promoção de condições de notoriedade à 

profissão, como também na posterior retração de atuação profissional.  

 O segundo objetivo específico propõe identificar os principais espaços de atuação do 

arquiteto, reconhecendo o que ele faz na prática, considerando-se as transformações sociais, 

políticas e econômicas ocorridas na sociedade, as quais, por sua vez, implicaram – e implicam 

– a alteração das estruturas de permanência no mercado de trabalho e a composição das 

relações até então vigentes. Assim, abre-se o campo para a averiguação do processo de 

formação do mercado de trabalho, onde se percebe um nítido aumento da concorrência e uma 
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retração na atuação da categoria. Portanto, de maneira mais específica, torna-se fundamental 

investigar quais são os recursos sociais que estão associados aos elementos de inserção e 

crescimento da profissão do arquiteto e urbanista.    

Por fim, o terceiro objetivo específico consiste em descobrir quem são os arquitetos 

inseridos nos principais campos de atuação profissional. Assim, cabe examinar as formas de 

sociabilidade, a relação entre as origens sociais do arquiteto e sua trajetória, e, ainda, o 

relacionamento desse profissional com os demais atores inseridos numa nova configuração 

de mercado.  

Um dos vários aspectos de significância, relacionado com as questões de 

sociabilidade, está diretamente associado à busca da intensificação profissional do arquiteto 

na sociedade com maiores poderes aquisitivos. Mas essa postura ocasiona uma maior 

limitação do exercício no mercado de trabalho, pois outras classes que precisam do 

conhecimento específico do arquiteto acabam ficando sem atendimento. Diante disso, torna-

se necessário apreender como isso vem acontecendo e quais os relacionamentos e instâncias 

sociais que os arquitetos buscam alcançar com esse comportamento.  

Como complemento de análise, a investigação assenta-se nas dinâmicas que 

envolvem a busca de autonomia profissional do arquiteto, entendendo como essa autonomia 

se estabeleceu e posteriormente foi perdendo poder dentro da relação profissional/demais 

atores, refletindo nos espaços de atuação. Dessa forma, levanta-se uma dúvida de onde e 

por que o poder da arquitetura foi perdido e o que essa circunstância acarretou na carreira 

do grupo profissional.   

Em determinação do espaço empírico, foi escolhida a cidade de Aracaju/SE para o 

levantamento dos acontecimentos que influenciaram o mercado profissional local. Assim 

busca-se reconstituir, analiticamente, as bases para atuação da profissão e as instâncias de 

produção e consumo da arquitetura na conjuntura atual de mercado da capital sergipana.  

Dessa conjuntura de embate profissional é que surgiu meu interesse pela investigação 

do objeto em análise.  A escolha de tal objeto justifica-se pela minha ligação com esse 

mercado de trabalho, nas várias frentes de exercício do arquiteto e urbanista. Minha atuação 

nesse espaço foi envolta em várias possibilidades genéricas de mercado, que a 

regulamentação da profissão permite (elaborador de projetos, fiscal de obra, fiscal de projeto, 

professor de arquitetura em ensino superior, empresário em arquitetura, analista de órgão 

público licenciador de obras, consultor). Além disso, fui diretor do CAU/SE durante sua 
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primeira gestão, no período de 2012 a 2014, período em que vivenciei todas as formas de 

embates ocorridas entre os arquitetos e os demais atores envolvidos nesse processo.   

Vale deixar claro que minha relação com o campo em estudo é evidente devido à 

circunstância de eu ser um profissional de arquitetura e urbanismo e, portanto, fazer parte do 

universo em estudo. Mas, permito-me explanar que em todos os momentos da pesquisa, 

concentro-me ao ponto de não permitir perder minha fidelidade à investigação e não deixar 

os dados que colho serem analisados tendencialmente. Essa é uma característica que pode, 

talvez, aumentar os desafios, mas ao me deparar com esse pensamento volto-me de imediato 

ao entendimento de Bourdieu (1989), segundo o qual um cenário de pesquisa apresenta várias 

dificuldades e empecilhos, que surgem ao longo do processo, mas é nesse contexto que o 

pesquisador necessita se desarmar intelectualmente, para assim poder ter a compreensão 

racional de como aquela pesquisa se realizou e quais os métodos essencialmente utilizados. 

Nesse desarme intelectual, surge o momento onde o pesquisador deve acolher os problemas 

do objeto pesquisado como se fossem seus, colocando-se no lugar do outro. Para tanto, o 

pesquisador deve ser rigoroso quanto ao seu ponto de vista, que passará a ser realizado do 

ângulo de visão do entrevistado.  

 

Objeto de Investigação e Problema Sociológico  

 

Esta dissertação, intitulada Arquitetura e urbanismo: estratégias profissionais, 

disputas mercadológicas e ascensão profissional, analisa a relação entre as condições de 

estabelecimento do mercado de trabalho dos arquitetos e os recursos sociais que têm chance 

de serem mobilizados para o ingresso e ascensão neste ofício. Pretende-se, mais 

particularmente, investigar como os diferentes postos ocupados pelos arquitetos nesse espaço 

profissional estão associados a diferentes recursos. Parte-se do princípio, como sugere 

Freidson (2001), de que a divisão das tarefas, dentro de determinados espaços profissionais, 

está associada a um conjunto de práticas distintas que envolvem tarefas e reflexões próprias. 

Uma das maneiras de dar conta disso é percorrer o viés da história social dos objetos, para 

assim identificar as dinâmicas próprias que emergem dessa história e que a compõem. Pode-

se, assim, encontrar pressupostas relações de trabalho que podem ter se tornado necessárias e 

que, talvez, permitam compor um mercado com possíveis negociações de limites 

jurisdicionais entre si, estabelecendo e controlando suas próprias divisões de trabalho 

(FREIDSON, 1996).  
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Diante desse contexto, vê-se o certificado acadêmico como um importante 

instrumento de distinção dos grupos profissionais, que pode determinar as fronteiras do 

campo de trabalho de um saber específico. Esse tema ocupa um lugar central na condição de 

análise de mercado de trabalho dependente das determinações dos critérios de habilitação e 

exercício de uma específica atividade. Nessa perspectiva, tal investigação nos encaminha para 

o entendimento das estruturas particulares da atividade de arquitetura e urbanismo, mostrando 

sua política de formação – como a exigência do diploma acadêmico, por exemplo –, que pode 

servir para garantir a qualidade dos serviços prestados, uma vez que os clientes não dispõem 

de competências específicas para apreciar o que está sendo oferecido (PARSONS, 1968). 

Portanto, sobre a importância dos títulos profissionais, veremos como proposição de análise 

e contribuição teórica os trabalhos de Bonelli (1996), Coradini (1997), Pécaut (1990) e 

Barbosa (2003), principalmente na discussão de que o diploma assume uma forma importante 

de habilitação para o exercício de uma atividade, constituindo-se, assim, em uma licença 

essencial para a entrada e um recurso primordial para ascensão em certos grupos profissionais 

(PETRARCA, 2015). 

Nesse aspecto mercadológico, busca-se entender o envolvimento que as atividades 

profissionais do arquiteto estabelecem com o mercado de trabalho na atualidade, 

determinando, assim, o problema da pesquisa em análise.  Para desempenhar tal tarefa, torna-

se fundamental submeter à análise crítica os arquitetos protagonistas no mercado de trabalho, 

considerando-se como referência do sentido de protagonismo as informações de cunho 

socioeconômico existentes no censo5 do CAU. Para isso, serão consideradas as informações 

quanto às “atuações em campos profissionais” e “maiores remunerações individuais”. Tais 

dados consistirão nas diretrizes para configurar o caráter de notoriedade, ao que me refiro 

aqui de protagonismo. Sugiro essa condição pelo fato de estar diretamente relacionada com o 

tema dessa investigação, que envolve uma categoria e sua relação com o mercado de trabalho.   

Portanto, essa análise das trajetórias sociais e profissionais se estabelece na realização 

de entrevistas biográficas sobre os arquitetos protagonistas. Na sequência, é feito um 

diagnóstico sob o ângulo prosopográfico6, capturando a trajetória desses profissionais e o 

                                                 

 
5 Censo realizado a partir do cadastro de profissionais do sistema de informação (SICCAU) do conselho. Com 

a criação do CAU dos estados e do DF, em 2011, foi proposto um questionário para mais de 99 mil profissionais 

que se registraram, de forma a promover um recenseamento sobre vários temas inerentes à profissão. Foram 

mais de 83 mil respostas de todo o Brasil.  
6 A prosopografia é o estudo da carreira de uma pessoa através da informação sobre ela constante em fontes 

históricas. A pesquisa prosopográfica tem por objetivo desvendar os padrões de relações e atividades via estudo 

da biografia da coletividade. 
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princípio dos fatos sociais e políticos que os permitiram adentrar na atmosfera social dos 

arquitetos e urbanistas.  

Um complemento de análise quanto às concepções sociais que representam as 

constituintes das relações sociais de mercado de trabalho, às quais os arquitetos estão 

vinculados, realiza-se averiguando as posturas de envolvimento das entidades representativas 

da classe. Tal investida nas instâncias de representações profissionais pode levar ao 

entendimento de tais entidades como uma associação de acúmulo de capitais sociais7 

fundamentais nas lutas profissionais, e assim, através desta pesquisa, podemos apreender seus 

objetivos na regulamentação profissional, que vão além do alcance do diploma. Portanto, 

volta-se aqui à observação quanto às lutas profissionais muito mais orientadas para o 

monopólio da legitimidade e sua prevalência no mercado de trabalho do que para a disputa 

na defesa entre conceitos e diretrizes curriculares. 

Portanto, considera-se essencial compreender os métodos de relações sociais que os 

arquitetos constituem entre si, analisando-se as ações institucionais dentro das entidades 

representativas, como CAU e IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil), e incluindo nessa 

apreciação os arquitetos que ocupam cargos de direção nessas instituições. Tal apreciação 

passa a considerar também os arquitetos diretores como protagonistas para a pesquisa, 

lembrando a importância representativa quanto aos diversos modelos de controle e 

participação das instituições representativas. Considerando assim a importância na adesão de 

um profissional ao assumir cargos de relevância para a organização e a classe profissional. 

Portanto, a análise do processo biográfico e da socialização profissional8, através das 

entidades representativas e dos arquitetos protagonistas, torna-se um elemento fundamental 

para compreensão da forma como os indivíduos incorporam a cultura do grupo profissional.  

                                                 

 
7 O sociólogo francês Pierre Bourdieu definiu Capital Social como “o conjunto de recursos atuais e potenciais 

que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e inter-reconhecimento”. 
8 Hughes (1950) identifica pelo menos três grandes mecanismos de socialização profissional: (i) a “passagem 

através do espelho”, que consiste em olhar o mundo profissional como refletido em um espelho. Essa metáfora 

representa a imersão na cultura profissional e a passagem através do espelho é o momento em que o iniciante 

passa a ver o mundo não mais com os olhos de um aprendiz, mas com os olhos de um profissional; (ii) a 

“instalação da dualidade” que representa o confronto entre o modelo ideal que caracteriza a profissão e o modelo 

prático que diz respeito às tarefas cotidianas daquela profissão. Essa segunda fase se caracteriza pelas lutas, no 

seio dos grupos profissionais, para manter o controle das tarefas nobres. E por fim, (iii) a fase de “conversão 

última”, que é o ajustamento da concepção de si. Essa fase implica tomada de consciência e identificação das 

possibilidades, na qual o indivíduo se vê entre escolhas a fazer e, para isso, ele precisa articular os critérios do 

sucesso profissional com oportunidade. 
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Aqui, vale lembrar que, principalmente em contextos como o do Brasil, um conjunto 

vasto de trabalhos tem demonstrado que a regulamentação das profissões e a exigência da 

formação acadêmica voltaram-se não só para uma reserva de espaços no mercado de trabalho, 

mas se constituíram como recursos fundamentais para atuar na esfera política (PETRARCA, 

2015). A partir disso, acredita-se ser possível apreender os usos que os arquitetos fazem da 

relação com o Estado para a atuação no mercado de trabalho. Dessa forma, ressalta-se o 

entendimento de que as profissões não estão separadas do processo político de construção do 

Estado moderno que concede menor ou maior autonomia aos grupos profissionais na 

definição dos critérios de acesso aos postos políticos (BARBOSA, 1993; FREIDSON, 1996). 

Essas são condições externas que merecem investigação meticulosa para o real entendimento 

das intervenções sociais, políticas e econômicas que influenciam os arquitetos no mercado de 

trabalho. Portanto, penetrar nas instâncias de relacionamentos sociais que estão imersos nos 

recursos que foram negociados entre as entidades representativas, os profissionais e o Estado, 

é fundamental para entender as condições sociais que conduzem a definição do mercado de 

trabalho, a definição das fronteiras profissionais e as concepções associadas à possível 

ascensão na profissão, ou perda de poder.   

Nesse processo de definição e fortalecimento de um mercado de atuação para os 

arquitetos, que os distingam de outras categorias profissionais, algumas áreas que eram 

centrais para o ofício – e que foram fundamentais para emergência e consolidação da profissão 

– deixaram de ser estimuladas e outras foram fortalecidas. Dentre as atividades que foram 

fortalecidas, estão aquelas que se associaram a um serviço direcionado para as classes sociais 

mais elevadas, como uma estratégia para firmar uma rede de relacionamentos que pudessem 

possibilitar a inserção e a ascensão da categoria profissional perante a classe social de maior 

influência política e social do país. Tal investimento afastou o profissional de temas projetuais 

voltados para a classes financeiramente menos favorecidas e carentes de uma oferta de 

arquitetura e urbanismo focada nas questões sociais. Portanto, vejamos o depoimento do 

Arquiteto e Urbanista, Lula Marcondes9, que parece ratificar essa percepção: 

  

A desvalorização é consequência direta da nossa negligência para com a própria 

sociedade e seus diversos atores. Historicamente, desvalorizamo-nos ao sermos 

parciais e escolhermos trabalhar para um determinado grupo social em detrimento 

de outro. Valorizar-nos significa assumirmos a responsabilidade de estarmos 

presentes e atuantes em diferentes situações e contextos sociais, sejam eles 

                                                 

 
9 Disponível em: <http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/231/por-que-a-sociedade-nao-valoriza-o-

trabalho-do-arquiteto-290413-1.aspx>. 

http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/231/por-que-a-sociedade-nao-valoriza-o-trabalho-do-arquiteto-290413-1.aspx
http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/231/por-que-a-sociedade-nao-valoriza-o-trabalho-do-arquiteto-290413-1.aspx
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abastados ou não; significa entendermos que nosso palco de ação por excelência é 

a cidade, um todo complexo e heterogêneo com enormes diferenças sociais e 

econômicas; significa, enfim, percebermos nichos de mercado onde aparentemente 

eles não existem. O desafio é deixarmos de ser artigo de luxo para sermos uma 

necessidade. Já vemos diversas ações sociais inteligentes de arquitetos que 

entendem o conceito de trabalho para o bônus, buscam ampliar a ideia de mercado 

de trabalho e estão se fazendo presentes onde antes eram ignorados (2013). 

Essa é uma abordagem que merece observação sistemática, principalmente quanto ao 

entendimento da vinculação entre elite e dinâmica social que identifica essa elite no grupo e 

nas pessoas que exercem poder de natureza social, econômica e cultural. Acredita-se que essa 

investigação, a partir da análise das trajetórias sociais e profissionais, revelará uma série de 

posições ocupadas pelo profissional em ambientes onde se conseguiu a acumulação de 

recursos variados para a ascensão na profissão.  

Além disso, este trabalho permite demonstrar que, nas disputas por espaço no mercado 

de trabalho, os arquitetos se afastaram progressivamente do seu projeto original, associado a 

uma arquitetura pública, para investir intensamente numa determinada direção mais voltada 

para o caráter privatista de seu ofício. Pautada por uma disputa pelo monopólio da 

legitimidade entre as atividades da construção civil, a arquitetura procurou construir uma 

posição nesse jogo assumindo determinadas formas de apropriação dos saberes técnicos 

envolvidos nessa dinâmica. Desse modo, a sociologia fornece os instrumentos teóricos e 

metodológicos essenciais para compreendermos como esse processo ocorre, quais são as 

divergências a ele associados e como a profissão de arquitetura construiu sua posição nesse 

espaço de disputa. Uma das principais contribuições, portanto, deste tipo de investigação é a 

compreensão, de um lado, da dinâmica do ofício, da estrutura dos postos disponíveis e suas 

consequências nas trajetórias profissionais; de outro lado, das estratégias associadas às 

disputas no mercado de trabalho. Isso pode servir tanto para o fortalecimento da compreensão 

dos grupos profissionais para a sociologia quanto para o entendimento do funcionamento da 

profissão, para os arquitetos. 

 

Fundamentos e estrutura de análise   

 

A sociologia dos grupos profissionais tornou-se um instrumento importante para a 

leitura das recomposições sociais, econômicas e culturais que atravessam o mundo do 

trabalho nas sociedades globalizadas. Os fundadores da sociologia, desde o início, 

manifestaram interesse pelo estudo das profissões e fizeram reflexões teóricas e analíticas das 

atividades profissionais (DUBAR, 2005). Mas, apenas a partir da metade do século XX é que 
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a sociologia passou a estudar as profissões de maneira mais meticulosa. A análise sociológica 

das profissões apresenta-se como um complexo teórico que forneceu as bases para o 

entendimento dos grupos profissionais. Entretanto, internamente, essa corrente trouxe 

distintas formas de compreensão sobre os universos profissionais, dos quais veremos a seguir.  

A teoria funcionalista10 é uma das linhas de estudo utilizadas como suporte 

complementar ao fundamento teórico desta pesquisa. A escola funcionalista institui-se como 

a primeira abordagem a realizar uma reflexão acerca das profissões e dar um destaque 

ordenado à vida profissional, fundamentando-se, sobretudo, na especialização das atividades 

profissionais que transcorrem da alta divisão do trabalho. Assim, o funcionalismo interpretou 

a profissão como uma comunidade homogênea cujos participantes dividem valores, 

elaboração de regras e interesses e, dessa forma, começam a desenvolver uma técnica 

estabelecida sobre uma formação especializada. Para os funcionalistas, a organização 

particular de uma profissão, suas funções e sua política de formação servem para garantir a 

qualidade dos serviços prestados, uma vez que os clientes não dispõem de competências 

específicas para apreciar o que está sendo oferecido. Nesse sentido, a teoria funcionalista traz 

o entendimento de um perfil de profissão com caráter utilitário indispensável à sociedade, 

devido aos profissionais serem detentores de conhecimentos técnicos-científicos específicos. 

Dessa forma, segundo Dubar (2005), esse processo de interação utilitarista, que se estabelece 

entre profissional e cliente, gera a institucionalização do processo de profissionalização. 

Portanto, segundo a análise funcionalista das profissões, uma ocupação só ascende ao status 

de profissão se atender a alguns critérios mínimos, como a existência do diploma, a regulação 

a partir das associações profissionais e um consenso normativo, como um código de ética por 

exemplo (ANGELIN, 2010). Nesse aspecto, ocorre a validação do poder interno da profissão, 

a partir da existência de um processo de “burocratização das carreiras”, onde se permite 

estabelecer uma diferenciação nas formas de ingresso na profissão, entre os profissionais com 

formação superior valorizada e aqueles que entraram pelos meios menos valorizados.  

A análise das profissões a partir da perspectiva funcionalista entende essa questão do 

conhecimento formal, técnico e especializado associada ao diploma de nível superior. Nesse 

sentido, o título acadêmico ocupa o centro do debate dos processos de profissionalização, 

condicionando a discussão a críticas ao funcionalismo e ao surgimento de vários modelos de 

análise sobre as profissões e seus processos de profissionalização. Uma das ideias sobre a 

                                                 

 
10 Dentre os autores dessa corrente podemos citar Parsons como o mais proeminente. Mais detalhes sobre essa 

perspectiva podem ser encontrados em Rodrigues (2002).  
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análise no profissionalismo está centrada no entendimento de uma ideologia de relação das 

profissões com o mercado e com o sistema de classe. Com essa compreensão, Larson (1980) 

contrapõe-se à abordagem funcionalista ao relacionar a ideologia do profissionalismo com o 

papel que o diploma assume enquanto um instrumento de garantia de superioridade dos 

membros de certas profissões. Portanto, para Larson (1980), a ideologia é o que existe em 

comum entre os profissionais e não o conhecimento e a autonomia. Assim, o diploma é o que 

assegura esse princípio, constituindo, dessa forma, profissões organizadas em torno de 

mercados profissionais competitivos, onde se estabelecem o controle e uma espécie de reserva 

de mercado para atuação. Nessa perspectiva, o diploma é utilizado como uma estratégia de 

reservar o mercado e a prestação de determinados serviços a um grupo seleto. É onde a ideia 

de “utilidade social” torna-se fundamental para que o público se convença de que os serviços 

profissionais devem ser prestados por um grupo especializado com formação universitária, 

atribuindo ao grupo prestígio e autoridade. 

O diploma adquire uma força fundamental, à medida que se torna um dos critérios 

principais de entrada na profissão e de controle sobre os seus membros.  Contudo, esse sistema 

de credenciamento apenas não é suficiente, é necessário um sistema de controle do mercado 

interno, já que a aquisição de emprego é indispensável. Dessa forma, surgem as divisões 

internas da profissão entre aqueles que se dedicam às atividades de ensino e pesquisa, e 

aqueles que assumem postos administrativos gerenciais. Essa condição conduz à 

diferenciação entre interesses e poderes, já que o poder é determinado por esses postos-chave 

na profissão.  Tal circunstância remete à ideia de polarização sustentada por Bourdieu (1989) 

ao identificar as disputas internas no plano escolar e acadêmico, que contribuem para a divisão 

entre as instituições de ensino, as quais passam a se organizar em “escolas intelectuais” e 

“escolas de poder”. Portanto, segundo Bourdieu (1980), os conflitos em torno das 

regulamentações profissionais são reveladores não só pelo monopólio de certos serviços, mas 

também porque servem para definir os recursos legítimos para entrada e ascensão na 

hierarquia da profissão. Nessas disputas, os agentes comprometem seus recursos (familiar, 

econômico e político) que acumularam durante seu trajeto social e profissional e que resultam 

de sua origem social, formação escolar e inserção em outras esferas de atividades 

(BOURDIEU, 1980) pela posse e valorização do capital cultural que, a princípio, provém da 

escola.  Portanto, a obtenção de um diploma, por mais valorizado que seja, não pode garantir 

o acesso a posições elevadas, o que vale dizer que o título universitário está diretamente 

relacionado à posição de classes e à herança.  Significa dizer que o capital cultural proveniente 
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da escola depende do capital econômico e social, que pode ser utilizado em sua valorização 

(BOURDIEU, 1992 apud PETRARCA, 2007, p. 46-48). Em situações nas quais os títulos 

estão fragilmente institucionalizados ou a definição dos critérios jurídicos e pragmáticos são 

mais flexíveis e abertos, há mais espaço para as “estratégias de blefes”, e, por conseguinte, 

mais possibilidades terão aqueles que conseguem mobilizar uma grande variedade de recurso 

social para obter um rendimento elevado de sua formação escolar e acadêmica (BOURDIEU, 

1975 apud PETRARCA, 2007, p. 46-48).         

Freidson (1996), um dos autores que se destacou na contraposição ao modelo 

funcionalista, traz o entendimento de que existe uma lógica de organização e funcionamento 

das profissões, onde a característica fundamental desse raciocínio é a submissão de seus 

membros à educação formal e ao ensino superior. Portanto o diploma e o ensino superior se 

constituem como as principais habilitações das profissões, mas criam, ao mesmo tempo, uma 

reserva de mercado, excluindo, assim, aqueles que não possuem tais credenciamentos. Dessa 

forma, o que diferencia uma ocupação da outra é o conhecimento especializado, que é 

fundamental para a realização de determinadas tarefas na divisão do trabalho. É o que 

Freidson (1996) chama de “autoridade de expertise”. Nesse contexto, o Estado se apresenta 

como instituição que mantem o poder de garantir o processo de profissionalização da 

ocupação, permitindo a constituição de uma política própria à profissão e considerando o 

diploma como grandeza máxima de toda a estrutura de formação de aquisição do status 

profissional. Freidson (1996) relaciona o processo de profissionalização a um conjunto de 

estratégias coletivas para estabelecer o monopólio sobre um mercado específico de serviços 

com a ajuda do Estado. Com isso, o Estado permite à profissão a soberania legal para recrutar, 

licenciar, reavaliar desempenhos e estabelecer os limites formais da sua jurisdição e, assim, 

constituem-se os direitos das associações profissionais. Nessa linha, os processos políticos de 

constituição do Estado estão associados à progressiva autonomia concedida a determinados 

grupos profissionais na definição de critérios de acesso aos postos públicos. Logo, destaca-se 

como objeto de análise desta pesquisa o papel do Estado, para as instituições do 

profissionalismo, no estabelecimento dos espaços reservados de atuação como também o 

desenvolvimento do Estado-providência e o tipo de intervenção sobre os sistemas de ensino 

e formação (RODRIGUES, 2002)11.  

                                                 

 
11 Nos países de língua inglesa, as ocupações organizaram o seu próprio movimento para garantir conhecimento 

e proteção estatal. A postura do Estado foi pouco ativa, ao contrário do que se manifestou na Europa, onde o 

Estado atuou no sentido de organizar tanto a capacitação profissional, como o emprego. A posição ocupada pelas 



INTRODUÇÃO 

27 

 

A base das críticas à escola funcionalista conduz as gerações seguintes a relacionarem 

o processo de profissionalização com a formação de um mercado fechado. Nessa direção, 

alguns estudiosos, voltados à sociologia interacionista12, relacionaram a preservação do 

controle profissional e a organização, para manter a autonomia, aos processos de interação 

social (HUGHES, 1950). Portanto, no decorrer das críticas ao funcionalismo, o diploma é 

destacado por algumas abordagens associadas ao interacionismo e, assim, segundo Dubar 

(2005), essa linha de estudo colocou em questão a existência de comunidades profissionais 

que reivindicam o monopólio da organização profissional. Nessas críticas e questionamentos 

existia uma nova perspectiva que se voltava às questões de socialização da profissão e às 

etapas pelas quais passam os indivíduos para apreender as categorias específicas de uma 

profissão. Nesse sentido, a academia é vista como um importante espaço de socialização de 

uma profissão, um local onde o indivíduo é inserido no mundo das categorias profissionais.  

A linha interacionista também foi tomada como referência ao aporte de estudo para 

esta dissertação, sobretudo ao destaque que a linha de estudo faz ao definir “grupos 

profissionais” dentro de um entendimento ampliado, em que as atividades de trabalho são 

associadas a interações sociais. Ou seja, segundo Hughes (1950), é a partir da formação de 

grupos profissionais e da divisão do trabalho social que surge uma sistematização no que diz 

respeito à busca do entendimento da disputa pelo monopólio de mercado, onde as diferentes 

tarefas, e sua realização, são partes de um grupo de pessoas que interagem socialmente 

durante seu papel ocupacional. Portanto, nesse sentido de interação social, a academia, 

considerada como forma específica de socialização e construção de carreiras, torna-se 

fundamental para as pesquisas dos transcursos de composição profissional. Por consequência, 

a academia é considerada o local onde o indivíduo é inserido no universo das camadas 

profissionais, constituindo um importante espaço de socialização profissional. Dessa forma, 

o fundamento das análises está na articulação entre a identidade social do sujeito e o sistema 

ocupacional que garante à profissão o monopólio de certos serviços.  

A socialização profissional foi abordada como um dos mais importantes cernes das 

discussões sociológicas para a compreensão do processo de formação dos grupos 

profissionais. Sendo assim, novos problemas de análise da sociologia das profissões foram 

                                                 

 
novas profissões, no mercado, ocorreu não pela capacitação específica, mas pelo prestígio das instituições de 

ensino superior às quais as profissões estavam vinculadas.   
12 Esse termo é utilizado tal como definido por Dubar (2005) e designa a perspectiva operacionalizada pelos 

sociólogos da Escola de Chicago, especialmente Everett Hughes e aqueles que foram os seus alunos, mais tarde 

seus colegas, como Howard Becker, dentre outros.   
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discutidos por pesquisadores vinculados à linha interacionista. Suas análises centravam-se nas 

constituições das carreiras profissionais e na formação de frações no interior de uma profissão. 

Esse conjunto de autores entendia que não existe profissão unificada, mas segmentos que se 

identificam e concorrem entre si.  Para Becker (1997), um dos autores que se destacam nessa 

abordagem, tal desagregação contribui para pensar a formação universitária como um 

momento importante de iniciação à profissão, não tomando o diploma, somente, como um 

requisito formal de recrutamento à profissão. Portanto, a academia funciona como um dos 

fundamentais lugares de aprendizagem das camadas básicas de uma atividade e é nesse 

processo que um indivíduo se converte a uma atividade profissional.   

A análise do investimento na carreira profissional e da socialização profissional 

possibilita o entendimento dos perfis de carreiras característicos de um ofício (BECKER, 

1997). Além disso, ajuda na compreensão do alcance de tal socialização em relação ao 

acúmulo do conjunto de recursos específicos inerentes aos espaços de atuação. Entretanto, é 

fundamental associar tais recursos, adquiridos a partir da socialização profissional, com 

outros diversos, obtidos com a socialização profissional em espaços sociais variados, tais 

como movimentos sociais, partidos políticos e a família. Portanto, torna-se fundamental 

compreender o grupo de recursos adquiridos em todas esferas sociais e não apenas no universo 

profissional. Nessa direção, entende-se que é possível perceber as formas de uso que os 

arquitetos dão à trajetória acadêmica para fins de inserção na vida profissional e possível 

ascensão nas formas de atuação na atividade de arquitetura e urbanismo. A observação dos 

percursos sociais, profissionais e acadêmicos colabora para viabilizar as identificações quanto 

à relevância do título acadêmico diante de diversos recursos sociais obtidos e reunidos através 

dos vínculos disponibilizados pelo meio familiar e pelo “investimento” nas esferas políticas 

e profissionais.  

Numa visão ampla, pode-se afirmar que as análises da formação das profissões 

concentram-se, a partir da sociologia das profissões, na pesquisa de questões que envolvem a 

identidade da profissão, como também as etapas das carreiras e a socialização profissional. 

Por consequência, o título acadêmico obtém um poder necessário ao passo que se compõe 

como um dos requisitos principais de inserção na profissão e de comando sobre seus 

participantes. Nesse sentido, a socialização que começa na academia e seguida nos ambientes 

de trabalho compõe a convergência de pesquisas sobre as profissões. Tais concentrações de 

análises vinculam-se às seguintes definições de profissão: a princípio, como um grupo 

homogêneo onde os atores sociais se reconhecem e aderem seus regulamentos e normas, e 
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que estabelecem fronteiras por meio das entidades associativas e principalmente pelo 

diploma; em sequência, nas linhas de análises abordadas, surgem as críticas ao funcionalismo, 

onde existe a compreensão de que as profissões, para serem reconhecidas socialmente, 

diferenciam-se das ocupações requerendo o status de profissão conferido pelo Estado e pela 

obtenção do conhecimento formal   

As teorias de análises das profissões aqui explanadas serão os eixos condutores para 

o suporte de pesquisa desta dissertação. Interessa, sobretudo, a abordagem quanto à análise 

dos conflitos pela imposição de recursos legítimos, como o diploma e as entidades 

associativas, pois tais credenciais são notadas como a base da luta pelo controle das 

específicas atividades e dos limites das jurisdições das ocupações/profissões discutidas nesta 

pesquisa. Sendo assim, incluem-se na atmosfera de estudo, aqui, condições que caracterizam 

atividades tradicionais que controlam o exercício profissional, com controle de entrada e 

consequente reconhecimento social, como também aquelas que aparentemente exercem um 

baixo controle (PETRARCA, 2015). No primeiro caso, refiro-me aos arquitetos e engenheiros 

civis e, no segundo caso, aos designers de interiores, que lutam por uma regulamentação 

profissional e pela criação do conselho de classe13. Portanto, destacam-se aqui algumas 

considerações que favorecem a apreensão da dinâmica do processo de “profissionalização”14, 

buscando-se entender as circunstâncias que possibilitam a passagem de uma ocupação para 

uma profissão e seus consequentes desdobramentos (ANGELIN, 2010).    

O processo de profissionalização dos bacharéis de arquitetura e suas formas de relação 

social, econômica e política, que contribuíram para o estabelecimento da profissão, são foco 

de análise teórica desta pesquisa, sobretudo por entender-se que tal estudo compõe as teorias 

de análise das linhas de pesquisa sobre a socialização profissional. Nesse sentido, os estudos 

de Everett Hughes (1950) são umas das bases teóricas que conduzirão ao entendimento das 

sequências de fatos que determinaram o atual campo de atuação do arquiteto, principalmente 

ao se considerar a arquitetura como uma profissão que exerce a prática de monopólio e 

controle de competências. Nesse contexto, insere-se a investigação quanto à relação da 

regulamentação e da profissionalização da arquitetura com a esfera da política, pois como têm 

                                                 

 
13 A Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD) anunciou que, dia 12/12/2016, o Presidente Michel 

Temer sancionou a Lei Federal 13.369, pela qual reconhece, em todo o território nacional, a profissão de designer 

de interiores e ambientes (Ver anexo VIII). 
14 A profissionalização é o processo pelo qual passam as ocupações para determinarem a realização do trabalho 

e controlarem o treinamento garantido pelo poder do Estado. O Estado permite à profissão a autoridade legal 

para selecionar, recrutar, examinar, licenciar, reavaliar desempenhos e estabelecer os limites formais da sua 

jurisdição (PETRARCA, 2007).  
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ressaltado diversos estudos sobre a profissionalização no Brasil, o Estado contribui para a 

formação das atividades profissionais, criando condições para inserir os membros de 

profissões específicas não apenas no mercado de trabalho, mas na própria burocracia 

pública15.   

Por conseguinte, é através da apuração das trajetórias dos arquitetos e dos itinerários 

biográficos que é possível apreender as bases sociais nas quais estão respaldadas as formas 

de atuação profissional e posições ocupadas na esfera do grupo profissional. Tais bases sociais 

correspondem tanto às origens sociais, bem como às modalidades de inserção profissional e 

à relação que os arquitetos estabelecem com outras esferas.    

O estudo da socialização profissional e da aplicação na carreira profissional possibilita 

compreender os tipos de carreiras específicos da atividade de arquitetura e urbanismo 

(BECKER, 1997). A partir disso, admite-se ser possível compreender os usos que os 

arquitetos fazem da sua formação acadêmica para ingressar na atividade e ascender nas formas 

de atuação próprias da profissão. Portanto, a análise dos trajetos sociais, escolares e 

profissionais dos arquitetos contribui para fornecer informações a respeito da importância que 

assume o diploma frente a outros recursos sociais acumulados a partir dos vínculos familiares, 

políticos e profissionais. Além do que, ajuda a apreender em que proporção a socialização 

contribui para a concentração de recursos específicos dos espaços em que os arquitetos estão 

atuando. Porém, reitere-se, é essencial associar esses recursos adquiridos, pela socialização 

profissional, com outros recursos variados, reunidos a partir da socialização em diversos 

ambientes sociais, tais como a família. Portanto, a análise do processo biográfico dos 

arquitetos, como os trajetos sociais, escolares e profissionais, permite a identificação de como 

foram estabelecidos tais recursos. Mas, é necessário identificá-los como aspectos que 

traduzem os espaços sociais e profissionais ocupados pelo indivíduo e que proporcionam o 

acúmulo de recursos variados, bem como aspectos que revelam uma trajetória individual, 

atribuindo ao diploma um valor que possibilita visões de si e do mundo.   

 A análise das trajetórias e dos relatos de vida dos arquitetos permite a articulação de 

temas de características objetivas – ocupação dos pais, escolaridade, cargos, inserção em 

outras esferas – com as questões de ordem subjetiva – relatos sobre as origens, sobre a entrada 

na arquitetura, motivos para a escolha do curso. Tais relatos estão relacionados a percepções 

mais gerais sobre a profissão e sobre a importância que assumem diferentes títulos para o 

                                                 

 
15 Uma gama de trabalhos se dedica ao estudo do desenvolvimento das profissões no Brasil, especialmente: 

Bonelli (1996; 1998) e Coradini (1997). 
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exercício da arquitetura (DUBAR, 2005). A socialização familiar, a socialização profissional 

e outras formas de socialização constituem formas de acumulação de recursos sociais que 

podem permitir o acesso a posições profissionais e a ascensão interna na atividade.   

Nesse processo de entendimento do desenrolar da trajetória profissional dos 

arquitetos, ressalta-se a importância de reflexão quanto à questão de que a intervenção de 

outros atores torna a autonomia profissional particularmente vulnerável. Mas também se torna 

relevante entender que, para que essas reflexões possam ter lugar, é preciso que o trabalho 

desses profissionais permita a confrontação de práticas diferentes, como vem acontecendo, de 

forma não harmoniosa, com os arquitetos e demais atores. Assim, talvez, a existência do 

embate entre os atores aqui envolvidos seja um forte indício de que, conforme relata o trabalho 

de Freidson (1996), não existe uma forma única e inevitável de constituições de 

especialidades destinadas a cumprir algum fim produtivo à sociedade. Ou seja, talvez, com o 

duelo dos grupos profissionais na construção civil, podemos seguir no entendimento de que 

um tipo particular de trabalho se relaciona funcionalmente com outros em uma organização 

social de especializações relacionadas, mas diferentes (FREIDSON, 1996).  

De forma geral, temos aqui uma possível polarização de entendimento teórico – 

funcionalista e interacionista –, que é resultado da dinâmica da atmosfera profissional que se 

encontra nesses grupos de especificidades distintas. Mas são entendimentos que podem se 

complementar, principalmente ao levarmos em consideração que as teorias e os conceitos são 

histórica e geograficamente situados e estão associados às circunstancias empíricas, como 

lembra Howard Becker (2007). Assim, baseando-se em Freidson (1996; 2001), ao partir do 

princípio que os universos profissionais se constituem como espaços de disputas pela reserva 

e controle de mercado de trabalho; valendo-se dos conceitos de Hughes (1950), ao entender 

que a socialização profissional se torna um elemento fundamental para compreensão da forma 

como os indivíduos incorporam a cultura do grupo profissional; recorrendo aos “truques” de 

Becker (1997; 2007) e seus entendimentos quanto ao processo de conversão de uma profissão 

iniciado na realização de tarefas; e, assim, mesclando com a história da trajetória de 

composição profissional dos Arquitetos e Urbanistas e outros casos demonstrados por 

Coradini (1997), Barbosa (1993; 1998; 2003), Bonelli (1996; 1998), Durand (1989; 2013), 

Champy (2011) e Petrarca (2015; 2016), conseguiremos obter os alicerces fundamentais que 

servirão como embasamento para a presente pesquisa.  

É fato que o controle do acesso à profissão e o monopólio de mercado são ações que 

efetivam a delimitação do mercado de trabalho dos arquitetos. No entanto, entende-se também 
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que a atribuição da licença e do mandato não são um processo inteiramente pacífico, muitas 

vezes são uma das fontes principais de conflito e de competitividade ao nível do campo 

profissional e de ação política (RODRIGUES, 2002). Portanto, nesse aspecto, precisa-se 

perceber os recursos sociais e os fundamentos de legitimação que se fazem presentes no 

alicerce do processo de profissionalização (BONELLI, 1998) da arquitetura, para assim obter 

o real entendimento da trajetória dessa profissão. 

Portanto, temos como o mais relevante desafio dessa pesquisa: entender como 

acontece, atualmente, a prática das atividades do Arquiteto e Urbanista no mercado de 

trabalho, perante uma nova realidade de mercado que decorre de uma relação 

extraprofissional. Assim, entende-se, inicialmente, que esse processo está ligado às questões 

históricas, políticas, sociais e associativas. Nesse contexto, é preciso integrar uma 

investigação que reconheça o interior da sociabilidade entre os profissionais arquitetos, com 

suas associações e com os demais atores inseridos em mercado com novo formato.  

Para realizar a análise do profissional e da atividade de arquitetura e urbanismo, 

primeiramente fez-se um levantamento do contexto histórico da formação e atuação da classe 

profissional no mercado do país. É interessante refletir sobre as práticas e sobre a divisão de 

tarefas existentes nas relações profissionais e sociais que contornam as narrativas da 

arquitetura, para, assim, enxergarmos o início, as evoluções e as modificações que ocorreram 

em todo o contexto de constituição do mercado de trabalho do arquiteto e urbanista. Para 

atender a esses propósitos, esta dissertação está dividida em quatro capítulos que possibilitem 

o clareamento da ideia da pesquisa.    

Sendo assim, o primeiro capítulo desta dissertação trata da sociogênese da profissão, 

priorizando as peculiaridades do início e a evolução dos investimentos para o estabelecimento 

e crescimento da arquitetura no Brasil. Nesse sentido, mostram-se os aspectos quanto aos 

critérios de regulamento da profissão, a influência e a intervenção das entidades de 

representação, os espaços de consagração profissional, o mercado de trabalho e o papel do 

Estado em todo esse contexto. Conecta-se, assim a análise histórica que aqui se propõe com 

o cenário atual de mercado.  

No segundo capítulo, descreve-se o campo de atuação do arquiteto. Identifica-se, com 

isso, o que o arquiteto faz na prática e qual mercado está disponível para sua atuação. Nesse 

quadro, explanam-se os confrontos nos espaços de atuação, identificando a suposta perda de 

território do profissional e as campanhas com foco na manutenção e crescimento da profissão. 
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Assim, foi realizada no CAU a pesquisa para complementação quanto ao mercado de trabalho 

dos arquitetos.  

De posse das informações do Censo do CAU, para determinação dos atores 

protagonistas na capital sergipana, pôde-se obter do Conselho os dados quanto aos arquitetos 

que se enquadram num contexto de destaque em Aracaju. Tais dados foram obtidos a partir 

do levantamento dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs)16, – emitidos pelos 

arquitetos na capital sergipana. Obteve-se, com os registros, a locação dos arquitetos nos 

postos no mercado de trabalho em Aracaju, o que permitiu realizar o cruzamento de 

informações com finalidade de determinar quem são os profissionais considerados como 

personagens principais a serem submetidos à abordagem de análise crítica.  

No terceiro capítulo, apresenta-se um diagnóstico a partir das entrevistas17 que foram 

aplicadas com os arquitetos protagonistas. O objetivo do capítulo é possibilitar a compreensão 

das trajetórias dos profissionais que ocupam posição de destaque no mercado de trabalho.  

Especificamente, o diagnóstico concentra-se na carreira desses sujeitos, porém buscando-se 

destacar características individuais, por meio da apreensão de aspectos biográficos, 

confrontando com as informações de distribuição dos arquitetos nos postos do mercado de 

trabalho.  

A aplicação de entrevistas junto aos arquitetos protagonistas e a pesquisa documental 

em instituições associativas foram as técnicas utilizadas para a obtenção de resultado 

quantitativos e qualitativos desta investigação. Foi utilizado um roteiro de diretrizes para a 

realização de entrevistas biográficas sobre os arquitetos protagonistas. O propósito foi efetuar 

a análise sob o ângulo prosopográfico, capturando a trajetória desses profissionais e o 

princípio dos fatos sociais e políticos que os permitiram adentrar na atmosfera social dos 

arquitetos urbanistas. A prosopografia aqui adotada está relacionada com o estudo de 

biografias coletivas, com o intuito de identificar características comuns de um grupo social. 

As entrevistas permitem perceber um pouco a respeito da morfologia social do grupo dos 

arquitetos analisados, através do seu percurso biográfico e profissional.  

                                                 

 
16 O Registro de Responsabilidade Técnica é o documento de emissão permitida apenas aos profissionais 

arquitetos e urbanistas e que comprova que projetos, obras ou serviços técnicos de Arquitetura e Urbanismo 

possuem um responsável devidamente habilitado e com situação regular perante o Conselho para realizar tais 

atividades. Os RRTs são gravados no Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU) e compõem o 

acervo técnico do arquiteto e urbanista, com as informações registradas sobre o exercício da profissão. (Cf.: 

<http://www.caubr.gov.br/1-para-que-serve-o-rrt/>). 
17 Ver roteiro anexo. 
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Faz-se necessária a atenção quanto às sutilezas plurais, desenvolvidas ao se estabelecer 

uma interação de pesquisa. Por isso, não foi utilizada a técnica do questionário fechado – 

entrevistas estruturadas – que impõe opiniões, provavelmente desviadas e acarretam a 

aparente validação de uma existência social opinada pelo entrevistado. Buscou-se, portanto, 

uma severidade empírica a partir do estabelecimento de critérios de planejamento de 

entrevista com roteiro e questões importantes que assegurasse um sentido lógico ao 

entrevistado, a fim de se obter uma narrativa natural. Trata-se aí, segundo Bourdieu (1989), 

de explorar a situação comunicativa que implica a entrevista, tanto da percepção do 

pesquisador quanto da percepção do entrevistado, dominando ao máximo os seus efeitos sobre 

a pesquisa e sobre o entrevistado, a fim de reduzir a violência simbólica que se pode exercer 

por meio da pesquisa.    

O quarto capítulo visa ao entendimento do dia a dia dos profissionais arquitetos 

protagonistas, buscando descobrir as ações e relações que se estabelecem entre seus pares, 

com seus clientes, enfim, relações dentro e fora das entidades representativas. Entender-se-ão 

as produções de convicções e os princípios compartilhados, constatando os acordos e 

desacordos que acontecem nos relacionamentos que se estabelecem. Afinal, intenta-se 

identificar o perfil do profissional, não apenas enquanto profissional, mas como um ator que 

está sujeito à socialização entre os espaços de que faz parte. Assim, a participação do 

indivíduo em diferentes universos sociais contribui para a caracterização da realidade 

individual combinada com múltiplas propriedades advindas de diferentes universos sociais, 

como a família, a classe social, o grupo de status, a religião, ou qualquer outra.  

Para a apreensão da atuação tanto política quanto científica dos arquitetos e tendo em 

vista a obtenção de informações sobre seu percurso político e social, adotou-se a análise de 

atas, materiais de divulgação e tudo que foi produzido em reuniões. Também, procedeu-se a 

observações e acompanhamentos das reuniões e eventos que são organizados pelos arquitetos 

em torno da sua representação profissional, situando as suas falas em contextos mais vastos. 

Portanto, o CAU, enquanto entidade associativa, estabelece-se como um espaço de relevância 

para a apuração acerca do seu papel enquanto agente de controle da profissão. 

Portanto, por meio do levantamento histórico da evolução profissional do arquiteto, 

da descrição do seu mercado de trabalho, da percepção analítica quanto às carreiras de 

destaque no espaço de atuação, da constatação e do entendimento quanto à produção das 

relações sociais dentro da categoria e da interlocução de todas essas ações, é possível captar 

não apenas os pressupostos das transformações ocorridas dentro da classe dos arquitetos, mas 
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também como eles se adaptam e percebem a participação e os interesses de seus pares , bem 

como dos novos atores e da sociedade.  

A partir daí, segue-se no caminho de apreensão do que os arquitetos e urbanistas 

representaram e representam para a sociedade, o que eles são capazes de realizar e em que 

áreas podem atuar, enquanto atividade distinta do senso comum. Assim, com esses 

entendimentos, haverá uma melhor identificação da dinâmica de evolução da atividade do 

arquiteto e urbanista, sobretudo ao abordar a compreensão de que é a partir da formação de 

grupos profissionais e divisão do trabalho social que surge uma busca do entendimento da 

disputa pelo monopólio de mercado.   

Em suma, essa proposta de análise está envolta em um espaço de disputa 

extraprofissional e, dessa forma, torna-se necessário o entendimento quanto ao jogo na luta 

pelo monopólio profissional e as possíveis relações políticas e sociais que servem como uma 

estratégia também de disputa entre grupos e atores, cuja finalidade é a prevalência de atuação 

no espaço social. Essa competição se intensifica, sobretudo, quando os critérios referentes à 

profissionalização do ofício estão vinculados ao conhecimento específico, ao credencialismo 

e à autonomia profissional, pois esses são os pilares que permitem identificar o poder das 

profissões. Dessa forma, segundo Freidson (1996), criar, difundir e reproduzir o poder 

fundado na posse do conhecimento formal, protegendo-o das ingerências de outros grupos 

profissionais, é o que se impõe.  

  



 

 

 

CAPÍTULO 1 

HISTÓRIA E CONTEXTO DA PROFISSÃO DO ARQUITETO E URBANISTA    

NO BRASIL 

 

 

O conhecimento da história social é fundamental para o entendimento da conjuntura 

que envolve o propósito da regulamentação profissional e os artifícios para o controle de uma 

atividade especializada em um determinado espaço. Nesse contexto, é preciso esmiuçar 

detalhadamente a dinâmica da atividade profissional em estudo, revelando os atores que são 

membros de sua representação e investem em sua manutenção. Assim, segundo Petrarca 

(2015), sugestionada por um dos “truques” de Becker18 – “tudo tem que estar em algum lugar” 

–, para se conseguir uma maior compreensão da história social, fornecedora do entendimento 

inerente à manifestação profissional, faz-se necessário detectar as conformações e sutilezas 

que se revelam a partir das problemáticas da racionalidade histórica, identificando, assim, as 

colaborações que as contingências históricas oferecem para a constituição e determinação do 

domínio da profissão sobre a divisão do trabalho e sobre o mercado.  

Pretende-se, assim, com base no estudo das origens sociais e históricas da profissão 

do arquiteto, apreender os recursos coletivos que estão na base do processo de 

institucionalização e uso da atividade do Arquiteto e Urbanista. Em seguida, objetiva-se 

entender os fatores que tornaram a autonomia profissional dos arquitetos particularmente 

vulnerável às intervenções de outros atores, trazendo à tona uma reflexão sobre as práticas e 

sobre a divisão de tarefas existentes nas relações profissionais dos arquitetos com os demais 

atores envolvidos nesse processo.   

Com a pretensão de atender a proposta aqui lançada, estruturou-se o capítulo em três 

focos de abordagem. O primeiro ronda em torno do processo inicial de instalação da 

Arquitetura no Brasil. Nesse aspecto, pode-se adiantar que o problema está associado ao papel 

do diploma na constituição de um saber profissional, e como uma possibilidade necessária 

para atuação em uma atividade. Vê-se, nesse eixo, o diploma como uma autorização para 

imersão em certos grupos profissionais. Foram relatados, também, fatos que possibilitaram a 

identificação do desenvolvimento do ensino universitário em convergência para um suposto 

prestígio político e a permissão de uma significante influência do Estado no sistema de ensino 

e de oportunidades de trabalho e renda. 

                                                 

 
18 Becker (2007) chama de “truques” a tentativa de “domar as teorias”, encarando-as como modos de pensar o 

real que permitem algum avanço nos problemas concretos da pesquisa. 
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No segundo foco, aborda-se a dinâmica de inserção das origens sociais que 

determinaram o início de atuação profissional do arquiteto no mercado de trabalho e o 

momento de consagração da arquitetura. Notadamente, evidencia-se na trajetória dos 

arquitetos que, para se conseguir um lugar privilegiado e seguro no mercado, fazia-se 

necessário buscar o apoio do Estado. Nessa conjuntura, traz-se aqui a luta, travada pela 

categoria profissional, por uma representatividade coletiva que pudesse angariar forças aos 

arquitetos em defesa do monopólio profissional. Assim, vale explorar as entidades de 

representação envoltas no processo de regulamentação, entendo-as como instâncias de 

acúmulo de recursos sociais fundamentais nas lutas profissionais. Convém, também, destacar 

os arquitetos protagonistas e as socializações profissionais de trabalho no período de 

consagração e posterior declínio da arquitetura brasileira.   

Por fim, como eixo de abordagem, apoiando-se em Abbott (1991), destacam-se os 

supostos abalos trazidos à classe dos arquitetos a partir da “invasão” de profissionais de outras 

áreas. É o que Abbott (1991) chama de substituição de tratamento, onde uma profissão aceita 

o tratamento de outra, reivindicando conduzir determinado problema de forma mais rápida ou 

mais eficaz que a outra. Assim, apoiado no argumento que, segundo Freidson (1996), para se 

proteger contra a disputa profissional no mercado de trabalho é necessário um reconhecimento 

profissional atestado pelo Estado, busca-se entender nesse eixo a relação entre Estado, 

mercado e profissão, considerando essa relação como uma problemática para a análise da 

profissão do arquiteto inserido nas conjunturas políticas do país.  

Portanto, no ambiente de intervenções profissionais sobre a Arquitetura no Brasil, com 

a edição da Lei nº 12.375, criadora do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em 2010, a 

instalação e funcionamento da corporação a partir de 2011 e a aprovação da Resolução nº 51 

do CAU/BR em 2013, parece importante resgatar a origem dessa profissão liberal, sua 

afirmação como saber especializado e autônomo em face de outros vários agentes da 

edificação. Esse resgate é indispensável, sobretudo, em vista do enfrentamento de discursos 

quanto ao sombreamento de atribuições de alguns ofícios e profissões, como engenheiros, 

design de interiores, decoradores e paisagistas.  

Inicia-se, aqui, uma análise das primeiras abordagens da sistemática ocorrida na 

constituição da trajetória profissional dos arquitetos e urbanistas no Brasil, sobretudo no 

âmbito da inspeção histórica da profissão, mostrando o percurso da definição de uma 

comunidade homogênea, a partir da determinação da evolução da divisão do trabalho que 

ocasiona a especialização das tarefas profissionais da categoria. Nesse aspecto, dá-se o 
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pontapé inicial para a explanação da pesquisa, momento em que, a partir dos relatos históricos 

apresentados, surge o desenvolvimento dos questionamentos quanto aos reais objetivos da 

classe profissional ao se estabelecer como um grupo que partilha identidades, valores e 

interesses. Assim, com o início da pesquisa histórica da profissão de arquiteto, apreendem-se 

os indícios da dinâmica do funcionamento organizacional e as principais características na 

evolução da divisão do trabalho e determinação das tarefas da profissão do arquiteto. 

Encaram-se, assim, as possíveis variáveis que configuram as narrativas de discurso de poder 

sobre o mercado de trabalho, que envolve os relacionamentos dos arquitetos com os demais 

atores que transitam no processo de constituição e desenvolvimento da profissão e seus 

grupos.      

Perante uma exploração histórica acerca da profissão de arquiteto realizada por 

Durand (2009), existiu a oportunidade de verificar, através da análise narrativa do transcurso 

de criação dessa atividade, de que forma os atores envolvidos no processo de estabelecimento 

da profissão se determinaram para exercer o domínio da prática da ocupação profissional de 

arquitetura e urbanismo. Verifica-se, também, como ocorreram os relacionamentos que 

colaboraram com o acúmulo de capitais sociais indispensáveis para a permissão de um 

prestígio profissional e um investimento na administração estatal. Portanto, observemos como 

tudo isso aconteceu. 

 

1.1 Do Império à República  

 

A arquitetura iniciou seu processo de instalação no Brasil a partir do século XIX, 

através do curso de arquitetura da Academia Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. A 

instituição formou poucos arquitetos e, dentro dos números que compunham a classe de 

efetivos operantes, constituiu-se um quadro de mercado desestimulante e escasso quanto às 

construções19, que eram edificadas até o período do início republicano. No fim daquele século, 

o ensino de engenharia evoluiu, incluindo, na então escola Politécnica20, a especialidade de 

engenheiro-arquiteto, e, com isso, a capital passou a contar com profissionais diplomados, 

aptos candidatos a professores em estabelecimentos de ensino, como a Escola Nacional de 

                                                 

 
19 “Casas de sobrado para o comércio, térreas para a pobreza, chalets para os ricos e cortiços para os proletários” 

era o que, - segundo Felix Ferreira – “se construía em fins do império no Rio de Janeiro” (DURAND, 2009). 
20 Na cidade do Rio de Janeiro, a Escola Central passou, em 1874, à jurisdição do Ministério do Império e a 

chamar-se escola Politécnica (DURAND, 2009).  
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Belas-Artes (DURAND, 2009). No início do século XX, a arquitetura passou a obter destaque 

na Escola Nacional de Belas-Artes (ENBA) –– e, com isso, a escola aumentou o número de 

professores em cadeiras necessárias à formação do arquiteto. 

O regime republicano marcou o período em que a Escola Nacional de Belas-Artes, 

sucessora da Academia Imperial, passou a possuir um curso de Arquitetura. Com isso, a 

ENBA passou a abrigar aspirantes de origem social bem diversa da dos pintores e escultores 

do período anterior. Em uma escola que, por muito tempo, teve clientela de origem bem 

modesta, passou-se a ver o ingresso de filhos de profissionais liberais e de altos funcionários, 

mais frequentemente oriundos das classes dirigentes. Com essa origem privilegiada, os 

primeiros profissionais não tiveram dificuldade em assumir posições de liderança nos setores 

de construção ferroviária, hidrelétrica, portos e na edificação residencial e de prédios públicos 

(DURAND, 2009).   

Nesse processo da transição de escolas, ocorreu a implementação de critérios mínimos 

para o ingresso nas condições acadêmicas da posse do saber, como também para o ingresso 

do profissional no mercado de trabalho. Foi a fase de constatação do início de exigências que 

voltavam o atendimento do título acadêmico para as classes mais abastadas e que possuíam 

cargos públicos de chefia. Nessa condição de imposição mínima, certifica-se a relevância que 

o título acadêmico, vinculado às condições de relacionamento econômico e social, possui na 

construção do mercado em que se insere o Arquiteto. Assim, percebe-se que, desde o período 

do Império, a composição do campo acadêmico e profissional da arquitetura tinha a educação 

superior como um critério de acúmulo de cargos públicos e conservou-se assim na vinda da 

República. Essa característica perdura entre as décadas de 1920 e 1930, etapa onde a ENBA 

proporcionou maior visibilidade de acesso dos arquitetos à sua direção e, consequentemente, 

a importância do diploma foi se tornando mais evidente (DUBAR, 2005). Esse aspecto remete 

às questões que dizem respeito ao desenvolvimento dos títulos acadêmicos no Brasil e da 

necessidade de os agentes acumularem uma diversidade de recursos sociais para fazerem valer 

seu diploma, indicando, assim, concepções de profissão que remetem a outros princípios de 

legitimação que não o meritocratismo ou o exercício profissional (CORADINI, 1997).      

O intervalo inicial de progresso do ensino de Arquitetura foi caracterizado pela 

manifestação de um sentimentalismo nacionalista, estimulado pela I Guerra Mundial, 

momento em que se buscava uma identidade nacional que desenvolvesse o patriotismo. 

Contudo, a abertura dessa discussão se alongou às questões sociais econômicas e culturais, e 

esteve envolta num período de turbulências, onde as vanguardas estéticas surgiam e o mundo 
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se espantava com as novas linguagens arquitetônicas desprovidas de regras. Com a 

arquitetura, a literatura e as artes envolvidas nesse processo de transição, realizou-se a 

exposição de Arte Moderna de 192221.  

A quebra da bolsa de Nova York, em 1929, levou as oligarquias rurais à falência, 

principalmente o sistema que estruturava a política da chamada Primeira República e, 

especialmente, os empresários cafeeiros paulistas. No ano seguinte, uma mudança política 

colocou Getúlio Vargas na presidência do país, com o propósito de criar uma nova ordem 

econômica e social (SALVATORI, 2008). Nesse intervalo de tempo verifica-se o curso de 

formação do Estado Novo, existindo nesse processo a participação da constituição de um 

sistema de ensino no Brasil (PETRARCA, 2015).  

A valorização da construção acadêmica da arquitetura parece não ter ocorrido por 

acaso. No período de instalação do governo Vargas, aconteceram vários acordos de realização 

de atividades de arquitetura que possuíam características de um possível envolvimento de 

troca de favores. Tratava-se de composições de trabalho baseados em redes de 

relacionamentos que permitem identificar o Estado como o mecenas da Arquitetura. Tal 

condição incentiva dizer que o Estado foi o maior agente de interesse de relacionamento com 

a profissão do arquiteto. Portanto, para permitir a inserção do profissional no mercado das 

grandes obras, o Estado usufruía do “novo saber modernista” na intenção da concretização de 

projetos com foco na política propagandista. Nesse momento acontecia uma forte colaboração 

entre campo profissional, saber acadêmico e política, e que talvez indicasse um grande salto 

no processo de desenvolvimento da arquitetura brasileira.   

O “conhecimento específico” da arquitetura passou a estar em uma condição 

indispensável de formação do Estado e, dessa forma, em um relacionamento de trocas, entre 

o Estado e a classe profissional, existiram acordos que contribuíram para a constituição das 

duas esferas envolvidas nesse processo. Nesse aspecto, a arquitetura estabeleceu-se como uma 

profissão baseada na ideia de “utilidade social”, conforme aborda a teoria funcionalista, onde 

a profissão se torna fundamental para que a sociedade se convença de que os serviços 

                                                 

 
21 A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca de 

experimentação, na liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então 

da vanguarda para o modernismo. O evento marcou época ao apresentar novas ideias e conceitos artísticos, como 

a poesia através da declamação, que antes era só escrita; a música por meio de concertos, o que antes era inédito, 

pois nunca cantores (não líricos)tiveram à sua disposição, até então, o acompanhamento de orquestras sinfônicas; 

e a arte plástica exibida em telas, esculturas e maquetes de arquitetura, com desenhos arrojados e modernos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vanguarda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orquestra_sinf%C3%B4nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_pl%C3%A1stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
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profissionais oferecem riscos e, por isso, devem ser prestados e controlados por um grupo 

especializado com formação universitária, o que atribui ao grupo prestígio e autoridade.  

Contudo, para a formação do grupo profissional, segundo Freidson (1996), é preciso 

um conjunto de estratégias coletivas para estabelecer o monopólio sobre um mercado 

específico de serviços, com a ajuda do Estado. Assim, historicamente, o Estado pôde 

influenciar na construção da arquitetura pelo fato de ser capaz de deter o poder de delegar às 

classes profissionais a autonomia de auto-organização, inclusive controlar o mercado de 

trabalho. Portanto, esse entendimento motivou o Estado e as entidades associativas a se 

tornarem peças centrais na análise do processo de constituição da profissão do arquiteto. Tal 

afirmação faz sentido, principalmente, ao se pensar que em um relacionamento de “mão-

dupla”, entre o Estado e a classe profissional, pudessem existir acordos que viabilizassem a 

estruturação das duas esferas aqui envolvidas. Ou seja, o conhecimento específico do 

arquiteto esteve na condição de necessidade básica para a composição do Estado e, assim, em 

um relacionamento de trocas, as associações representativas dos arquitetos, e seus 

profissionais, serviram-se do auxílio do Estado para determinar um controle de mercado com 

a contenção da participação de outros segmentos sociais em sua carreira. 

Nesse contexto, surgiu, mesmo sem poder de autarquia, a primeira entidade 

representativa dos arquitetos:  O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), fundado no dia 26 

de janeiro de 1921, após reunião de 27 arquitetos e engenheiros na Escola Nacional de Belas 

Artes. O instituto é a entidade profissional dos arquitetos mais antiga no país e a única 

representante no Brasil da União Internacional de Arquitetos (UIA), órgão máximo 

profissional e cultural da arquitetura no mundo. O IAB surgiu com o objetivo de promover a 

proteção da profissão, definindo a tabela de honorários, lutando pela realização de concursos 

públicos de arquitetura e discutindo a formação e o exercício profissional. Tais bandeiras 

foram erguidas desde a gestão do primeiro presidente eleito, o arquiteto Gastão Bahiana. Após 

um ano de trajetória, o IAB viu seus membros se dividirem por divergências políticas. Mas a 

cisão não durou muito tempo: em 1925, os grupos se fundiram no Instituto Central de 

Arquitetos, presidido por Fernando Nereu de Sampaio, cujo objetivo principal era a 

consolidação e união da classe (IAB/BR, 2017).  

Portanto, as associações representativas também estão nesta dissertação como foco de 

análise, principalmente por serem consideradas como entidades que podem estabelecer os 

limites de regulamentação e atuação do profissional de arquitetura, e isso através do diploma 

e de recursos sociais.  Nesse aspecto, torna-se necessário investigar essas entidades envolvidas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Internacional_de_Arquitetos
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com as atividades de arquitetura, sobretudo por serem instituições que possuem capacidades 

de determinar atribuições que dão poderes para a regulamentação de ofícios (PETRARCA, 

2016). Vários autores da sociologia das profissões relacionaram o processo de 

profissionalização a um conjunto de estratégias coletivas para estabelecer o monopólio sobre 

um mercado específico de serviços com a ajuda do Estado. Nesse sentido, o Estado, a partir 

das autarquias, permite à profissão a autoridade legal para selecionar, recrutar, examinar, 

licenciar, reavaliar desempenhos e estabelecer os limites formais da sua jurisdição 

(PETRARCA, 2015). 

 

1.2 Arquitetura no Brasil dos anos 1930 até 1960 

 

A formação acadêmica tornou-se no Brasil um dos recursos essenciais para os 

arquitetos conseguirem uma intervenção de trabalho na esfera política. Nessa condição, o 

conhecimento formal obtido em escolas de arquitetura, converteu-se em uma via de influência 

no processo político do país diante de segmentos sociais que se organizavam a partir da 

formação acadêmica e envolvimento do Estado. Essa conjuntura teve influência no processo 

de reserva de mercado, sendo assim um momento de instalação de preceitos que viam o 

diploma como atributo primordial para a inserção do arquiteto na sociedade e, 

consequentemente, no mercado de trabalho envolvido em relações políticas.  

Uma das condições básicas consideradas importantes para a inserção na esfera política 

era representada pelos títulos acadêmicos, pois, como forma de ascensão das mudanças 

sociais e como determinação para uma força política, os diplomas se destacavam nesse 

propósito (PÉCAUT, 1990). Cabe salientar que o diploma sempre colaborou de forma 

constante atribuindo notoriedade a um posicionamento social envolvido por diversas aptidões 

sociais, especialmente as estruturas de relacionamentos que proporcionaram, em certo ponto 

e por meio do título escolar, um prestígio social (CORADINI, 1997). Dessa forma, o ensino 

superior decorreu, para os arquitetos, com a notoriedade de relacionamentos sociais e 

concentração de prestígio facilitado pela posse do título acadêmico. Mas para o certificado ter 

sua paridade como um recurso de importância para o mercado, era necessário a inserção nas 

esferas sociais, como por exemplo, os ambientes políticos e administrativos.  

A formação de um sistema de ensino no Brasil ocorreu, sobretudo, a partir de 1930 e 

fez parte do processo de construção do Estado Nacional. Com o Estado Novo, iniciou-se uma 

fase muito promissora para o crescimento do campo de atuação do arquiteto, não só pelas 
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obras constantemente requisitadas pelo Estado, como também pelo satisfatório progresso 

econômico, industrial e urbano que foram desenvolvidos a partir desse período. Foi uma fase 

de crescimento urbano, especialmente no Rio de Janeiro, onde se presenciou um gigante 

arranque imobiliário. Assim, exprimiu-se um cenário favorável ao mercado de projetos, com 

o aumento regular e gradativo das matrículas em arquitetura e o fortalecimento dos arquitetos 

na escola Nacional de Belas-Artes (DURAND, 2009). Percebe-se ter se constituído nesse 

período uma afirmação profissional em que coincidiram objetivos da categoria dos arquitetos 

com os objetivos desenvolvimentistas dos governos instituídos.  

Na era Vargas, as estatísticas de construção no Distrito Federal indicavam vultoso 

movimento de edificação de prédios altos, com muitos andares em destaque, surgindo 

programas que colocavam exigências maiores de projeto arquitetônico e de engenharia, 

aumentando assim, a importância da especificidade nos conhecimentos acadêmicos quanto à 

elaboração de projetos. Desde então, os projetos de arquitetura foram bem mais numerosos 

nos conjuntos de mostras da ENBA, onde o surto de arranha-céus e o emprego do concreto 

armado para fins estruturais ajudaram a configurar um momento significante de oportunidade 

de trabalho e renda. A condensação de obras mobilizava grandes somas de recursos e que 

fazia surgir uma nova categoria – os arquitetos – de condição social privilegiada e com 

investimentos de carreira acadêmica mais pesados22, contrapondo-se ao perfil dos artesãos e 

pintores, habitualmente de origem popular, e ao perfil das moças aprendizes de desenho e 

pintura, das famílias de classes mais abastadas, geralmente condenadas a um amadorismo sem 

vitalidade (DURAND, 2009, p.72).      

Na década de 1930, o então presidente Getúlio Vargas adotou o movimento 

modernista como arquitetura oficial do seu governo, uma vez que seu propósito era veicular 

sua ideologia populista de progresso. Nesse período, houve um incentivo governamental que 

gerou resultados positivos para o mercado da arquitetura, sobretudo a partir das obras 

desenvolvidas pelo Estado. Portanto, diante do turbilhão do movimento vanguardista e da 

massificação da propaganda política, o fortalecimento de uma nova arquitetura não podia ser 

                                                 

 
22 “A expressão “escola de doutores” é feliz e sugestiva na medida em que parece indicar um canal por onde a 

instituição, e por seu intermédio, o campo das artes visuais, amealhou, a partir de então, dois trunfos de que 

carecia profundamente: a) praticantes de extração social privilegiada que valorizassem trunfos de origem 

familiar em experiências culturais e sociais de acompanhamento dos movimentos de vanguarda em artes 

plásticas, arquitetura e desenho industrial em Paris e outras capitais europeias; b) mais desenvoltos nas sutilezas 

dos labirintos do poder, tais praticantes poderiam mais facilmente influenciar encomendas de governo e outros 

dispêndios governamentais transformando-os em amparo direto ou indireto ao campo das artes e da arquitetura” 

(DURAND, 2009). 
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demarcado apenas por croquis e teses do movimento modernista. Eram necessários, antes de 

tudo, edifícios e, portanto, de patrocinadores (DURAND, 2009), e, sendo assim, nesse 

período, o Estado se tornou o maior apadrinhador. Com isso, passaram a existir condições 

para a ampliação e criação de segmentos que possibilitavam um maior leque de trabalho para 

os arquitetos relacionados com o governo.  

O Estado, atuando como promotor de cooptação profissional dos arquitetos, contratou 

a atividade de arquitetura como instrumento propagandista do poder administrativo do Estado. 

O processo de “reconhecimento” da profissão de arquitetura possibilitou a condição de 

diversos meios de atuação política e reversão dessa circunstância no mercado de trabalho para 

os arquitetos. Como exemplo, temos o fato da exigência de concurso público para projetos, 

pois, para a categoria profissional, os concursos eram um instrumento privilegiado que podia 

fazer emergir novos valores para a profissão, como também favorecer a afirmação da 

profissão para a consolidação da cultura arquitetônica, tendo sido defendida, como é até hoje, 

pelo IAB. O levantamento dos concursos oficiais de projeto mostra que, no período Vargas, 

foi atingida uma situação bastante favorável aos arquitetos. Em uma só década, de 1930 a 

1939, foram abertos 44 concursos, ou seja, muito mais do que os trinta dos três decênios 

anteriores, de 1900 a 1929 (DURAND, 2013). Além do edifício do Ministério da Educação e 

Saúde Pública (MESP), a segunda metade da década de 1930 assistiu aos concursos de 

projetos da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), do Aeroporto Santos Dumont, da 

Estação de Hidroaviões e do Pavilhão Brasileiro da Feira Internacional de Nova York. Os 

arquitetos, através do IAB, vinham pressionando o governo para que abrisse concursos 

públicos para todas as edificações de certa relevância, e obtiveram vitória parcial com a Lei 

125/1935, que restringia esses concursos aos profissionais legalmente habilitados (DURAND, 

2013). 

A década de 1930 foi importante para a consolidação dos valores e princípios 

modernistas, que estavam em desenvolvimento – tendo como figura central o arquiteto 

francês Le Corbusier – em decorrência da industrialização, inovações tecnológicas resultantes 

da Revolução Industrial. Incentivado pelas ligações vanguardistas de Le Corbusier, Lúcio 

Costa lançou a ideia do moderno como alternativa de linguagem arquitetônica e como resposta 

aos problemas sociais vigentes (RAMOS, 2011).  

Lúcio Costa, um dos maiores representantes dos preceitos da arquitetura modernista 

no Brasil, estimula-nos a conhecer sua atuação e interferência dentro do período de maior 

significado para o estabelecimento e crescimento da atividade profissional aqui em estudo. 
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Em vista disso, acredito que a análise de sua condição histórico-social deva inclinar-se para a 

reflexão de seu posicionamento na utilização da arquitetura em causas sociais, dentro da 

esfera de entendimento das categorias “profissional” e “militante”, sobretudo ao identificar 

suas interações e articulações que se apresentam como complementares e indissociáveis. Esse 

quesito nos guia para um truque de Becker: o de pensar em combinações (BECKER, 2007) e 

não em classes divergentes. O fenômeno da “militância profissional”, como tem sido definido 

pela literatura especializada, torna-se um importante instrumento de socialização política e de 

inserção no espaço político. Dessa forma, torna-se necessária a análise dos fatos, que ocorrem 

de forma sequencial, e imprevisível, na vida dos atores protagonistas da carreira profissional 

em estudo, até o momento que ascendem e ingressam num espaço profissional determinante. 

Uma vez que possuem caráter sequencial, os eventos dependem um do outro para firmarem 

os episódios subsequentes. Portanto, tomemos como pano de fundo alguns dos episódios na 

trajetória de Lúcio Costa que podem ter contribuído para o estabelecimento do espaço de 

atuação dos arquitetos no momento de consagração da arquitetura modernista, através do 

caráter de consonância entre a prática profissional e o engajamento político.  

Lúcio Costa era filho de almirante e, por força de missões do pai como engenheiro-

naval, passou muito tempo na Europa, recebendo instrução primária e secundária em escolas 

francesas, inglesas e suíças. De volta ao Brasil, matriculou-se no curso de pintura da ENBA, 

transferindo-se para arquitetura pouco depois, especialidade em que chegou a ser discípulo 

de José Mariano Filho. Este oriundo de família de posses do Nordeste, era médico e diletante 

em arquitetura. José Mariano Filho, foi nomeado diretor da ENBA em 1926 e já fazia alguns 

anos que procurava visibilidade como “paladino máximo” da revalorização da arquitetura 

colonial brasileira.  

Com a influência do arquiteto Lúcio Costa, o curso de Arquitetura oferecido pela 

Escola Nacional de Belas-Artes foi reformulado (RAMOS, 2011). Nessa mesma década, 

Lúcio Costa, imerso em uma rumorosa disputa entre partidários do modernismo e professores 

de orientação acadêmica, assumiu a direção da ENBA, com respaldo político no gabinete do 

Ministro Capanema, ficando apenas alguns anos no cargo, pois um novo regimento 

universitário, vinculado à Universidade do Brasil, não admitia diretores que não fossem 

professores titulares em suas escolas. E supõe-se que nem Lúcio Costa era quando havia sido 

nomeado para a direção23. A formação de um grupo de professores modernistas para o curso 

                                                 

 
23 Esses dados mostram que os títulos escolares e as profissões, no Brasil, constituíram-se em importantes 

recursos para o acesso à esfera política e a outras esferas sociais simultaneamente. Como se pode perceber, 
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de arquitetura, um salão aberto às artes de vanguarda que ficou conhecido como “salão 

revolucionário”, em 1931, e a nomeação de Lúcio Costa como diretor da ENBA marcaram o 

período de 1930 a 1945 como importante para os arquitetos, do ponto de vista da história da 

arquitetura brasileira, como campo cultural. Posteriormente, entre 1945 e 1960, sobreveio 

uma complementação de encomendas, aos arquitetos brasileiros, fase que permitiu uma certa 

autonomia da arquitetura no Brasil (DURAND, 2009).  

Diante disso, é possível a compreensão acerca da relação e da permeabilidade da 

atuação profissional do arquiteto Lúcio Costa com/na a instância política. Nota-se que sua 

atuação manifestada por seus engajamentos anteriores foi se convertendo em um modo 

particular de militantismo, em busca de uma arquitetura vanguardista baseada na defesa 

corbusiana, de que as artes têm de ser vistas em conjunto, ou seja, onde valorizasse o princípio 

de “integração das artes”. E essa foi uma tática importante de arregimentação de forças para 

enfrentar a resistência do gosto estabelecido pelo Estado.  

Le Corbusier, divulgado e reconhecido nos meios de vanguarda de Paris, aspirava 

montar uma espécie de “multinacional de arquitetura”, por meio da qual poderia dar vazão, 

em escala ampliada aos princípios que sustentava (DURAND, 2009). Vale lembrar e ressaltar 

aqui que, apesar de toda notoriedade de Corbusier dentro da classe de arquitetos, o IAB lutava 

contra a permanência de multinacionais no Brasil, pois as infiltrações dessas empresas 

influenciavam na redução do mercado de trabalho dos profissionais brasileiros  

Anos depois de sua breve direção da ENBA, Lúcio Costa conseguiu persuadir o 

ministro Capanema a anular um concurso que contemplava um projeto conservador e 

convidar Le Corbusier a voltar ao Brasil, dessa vez como consultor dos jovens arquitetos 

entusiastas de suas ideias. Projetado em 1936 por Le Corbusier, o primeiro prédio 

“contemporâneo” do Brasil, a sede do Ministério da Educação e Saúde, teve a contribuição 

de um grupo de brasileiros para a concepção do projeto. Esses profissionais tiveram a sorte 

de ver despontar uma boa safra de projetos no Rio de Janeiro. A troca de experiências foi 

facilitada pelo fato de serem projetos elaborados por gente que se conhecia e também por 

serem construídos em uma só cidade (DURAND, 2009). Portanto, saliente-se, não é 

simplesmente a “competência técnica” em si mesma que interessa, mas como os percursos 

dos profissionais ativistas, suas inserções e experiências permitem orientar sua visão de si 

                                                 

 
contudo, sozinho, ele não garantia muita coisa, era preciso que os agentes acumulassem um conjunto de outros 

recursos proporcionados por laços e vínculos diversos para poderem fazer dele um recurso relevante para o 

acesso a outras esferas. 
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mesmo e do mundo24, fazendo com que a formação técnica ganhe novo sentido (PETRARCA, 

2012) através dos seus investimentos militantes. É o que aconteceu com Lúcio Costa ao 

adquirir capital social através de um transcurso na história da arquitetura modernista, o que 

contribuiu, assim, para uma formação de clientela emergida na sobreposição dos espaços de 

atuação militante e profissional.  

 O pertencimento a uma categoria profissional e a atuação política aparecem como 

indistintas, uma vez que um dos motivos que contribuíram para a inserção de um conjunto 

diverso de atores na política, nesse momento, foi justamente o sentimento de pertencer a uma 

categoria profissional (PÉCAUT, 1990). Assim, com o papel que os intelectuais arquitetos 

atribuíam para si no processo de construção da nação e a missão social que os preocupava 

conduziu-os diretamente ao Estado, e foram por ele cooptados. Como exemplo da absorção 

dos intelectuais por parte do Estado, pode-se citar o caso de Oscar Niemeyer, que pertenceu 

ao círculo de artistas e intelectuais protegidos de Gustavo Capanema, Ministro da Educação 

e Saúde durante o Estado Novo.  

Nesse aspecto, vale pontuar também a análise sobre o trajeto profissional de mais uma 

das maiores referências da arquitetura moderna no Brasil e no mundo, Oscar Niemeyer. 

Desperta-se, assim, o interesse de análise do fato de ele ter reputada sua carreira impulsionada 

por circunstâncias politicamente favoráveis, que o puseram acima de qualquer outro arquiteto 

brasileiro em termos de visibilidade pública e prestígio profissional (DURAND, 2013). A 

carreira de Niemeyer esteve associada à de Juscelino Kubitschek, também conhecido como 

JK. Médico, oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro, este ocupou a Presidência 

da República e, por mais de treze anos, chefiou executivos com poder de encomendar 

arquitetura. JK mostrou-se disposto a contornar ou atropelar quase tudo o que fosse preciso 

para ter Niemeyer a seu lado, de Pampulha a Brasília, e com ele trabalhar contra o tempo, 

com tudo o que pudesse ser épico (DURAND, 2013). Tais circunstâncias, de um 

apadrinhamento político, colocaram o arquiteto em uma posição social de excepcionalidade. 

O envolvimento de Niemeyer no projeto do Hotel de Ouro Preto foi o que lhe conduziu até 

Juscelino Kubitschek, que, enquanto governador do Estado de Minas Gerais, solicitou ao 

arquiteto o projeto do conjunto arquitetônico da Pampulha (1940). Da consagração do talento 

                                                 

 
24 É o que alguns autores chamam de “engajamentos de si mesmos”, as concepções de mundo e as reconversões 

ideológicas que empreendem os profissionais ativistas e que permitem dar sentido aos recursos acumulados 

(PETRARCA, 2015). 
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do arquiteto ao convite para projetar os principais edifícios públicos de Brasília, foi apenas 

uma questão de tempo (DURAND, 2013).  

Oscar Niemeyer aumentou seu prestígio internacional e Juscelino Kubitschek, como 

estadista, perdurou sua imagem como defensor da “modernidade” arquitetônica. Brasília 

estabeleceu marco divisório relevante na história da arquitetura erudita no Brasil, pois 

encharcou-se de significados “positivos” que a discerniam favoravelmente com 

características de desenvolvimento, democracia e cultura nacional. Sua repercussão junto à 

comunidade internacional de arquitetos nutria a esperança de grandes feitos para a ainda 

reduzida classe de arquitetos modernistas brasileiros.  

Um arquiteto militante aparentava surgir, ao tempo que o Estado parecia ter se tornado 

o estimulador, não de um mercado econômico competitivo, mas das disputas entre os agentes 

profissionais para se ter acesso aos seus recursos e fazer uma carreira na política. Nesse 

contexto, existiam “relações de amizades” que encaminhavam específicos arquitetos à 

ocuparem posições de relevância na administração pública e possibilitavam a elaboração de 

projetos monumentais para o profissional. Assim, remete-se à ideia de que para conseguir um 

lugar privilegiado e seguro no mercado, as ocupações precisavam buscar o apoio do Estado. 

Dessa forma, ser reconhecido como profissional, além de possibilitar um maior 

reconhecimento social, permitia uma proteção, confirmada pelo Estado, contra a competição 

no mercado de trabalho (FREIDSON, 1998). Vejamos a declaração de uma arquiteta e 

urbanista – entrevistada durante a pesquisa –, acerca da condição de vínculo e que se torna de 

grande valia para a reflexão em questão, principalmente ao colocar Oscar Niemeyer como 

protagonista na questão apresentada: 

 

Entendo que estado e arquitetura têm andado muito juntos na promoção recíproca, 

mas não necessariamente estado e arquiteto. A história nos mostra como muitas 

vezes a arquitetura foi usada para demonstrar a força do Estado. Vide Brasília com 

seu eixo monumental que e os conjuntos de prédios que representavam os poderes 

constituídos que dominavam a cena e pareciam querer apequenar o humano no 

processo. O recado era claro [...] somos o símbolo da força e do 

desenvolvimentismo que se sobrepõe ao humano enquanto indivíduo isoladamente. 

Dubai e outras cidades do oriente médio com sua arquitetura e urbanismo 

diversionista parece querer dizer sejam felizes aqui nesta Disneylândia para adultos 

ou a nova Vegas e esqueçam tudo mais à sua volta. Podemos construir o que 

quisermos e quando quisermos. Por outro lado, arquitetos como nosso grande 

mestre Niemeyer também se prestaram a fazer a propaganda política de governos 

[...] prefiro crer que por acreditarem neles. Mas afora os momentos em que os 

profissionais foram úteis por oferecerem uma arquitetura na medida dos interesses 

dos gestores de plantão acho que em geral o estado se serviu do arquiteto, mas o 

arquiteto pouco se serviu ou foi valorizado pelo Estado. Falando enquanto categoria 

e claro porque isoladamente como em qualquer outra classe profissional sempre tem 

aqueles que sabem se servir muito bem do Estado. E quanto à utopia socialista de 
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Brasília, quem já morou lá como eu, sabe bem como é uma cidade que segmenta e 

divide em grupos ao invés de agregar (Entrevista 1). 

 

Essa identificação de vínculos entre políticos e arquitetos, seja de natureza 

profissional, seja por rede de amizade, merece uma análise meticulosa, pois definiu algumas 

edificações a serem reconhecidas como símbolos de identidade nacional. Os vínculos 

profissionais estabelecidos por políticos e arquitetos, no Brasil, durante o período do Estado 

Novo, resultaram em edificações realizadas por atores que trabalharam em equipes e 

estabeleceram redes sociais. Tais ligações são susceptíveis de serem analisadas, tendo em 

vista que o entendimento delas permitirá reconhecer padrões de interação entre arquitetos, 

entre estes e políticos, bem como com outros intervenientes (RAMOS, 2011). Portanto, pode-

se afirmar que profissionalização e intervenção política não são atividades antagônicas e, 

assim, vale salientar que o poder acadêmico e de regulamentação profissional estão 

vinculados ao poder de intervenção na esfera política, pois as instituições acadêmicas que 

mais se destacaram foram as que direcionaram seus membros para a inserção política 

(PETRARCA, 2015).  

Em suma, pressupõe-se que, na trajetória de profissionalização da arquitetura no 

Brasil, para erguer-se enquanto profissão, parece ser necessário estar inserido numa classe 

detentora de condições econômicas e sociais que contribui diretamente para a constituição do 

Estado. Nesse relacionamento profissão/Estado são determinadas as contrapartidas 

compensatórias para a manutenção desse estreitamento de interesses. Nessa direção, 

considera-se que as instituições associativas possuíram um papel fundamental nos contextos 

de imersão profissional no mercado de trabalho do arquiteto, sobretudo quanto às questões de 

discussões em volta da busca de inserção profissional em cargos de importância em instâncias 

políticas, como também na possibilidade de manter o arquiteto indispensável às demandas do 

Estado. Tal circunstância retoma a consideração de que as redes de relacionamentos são 

fundamentais para o crescimento profissional da categoria, reforçando também o domínio que 

o diploma tem para o estabelecimento social da arquitetura. Dentro dessa esfera, as 

associações fazem participação direta nesses relacionamentos que constituem e possibilitam 

o estabelecimento do mercado de trabalho para atividades distintas de uma classe igualmente 

distinta. Constata-se, aqui, que a aplicação em organizações coletivas, juntamente com o 

investimento político, pode resultar em ganhos na inserção no mercado de empregos a qual, 

consequentemente, contribui para a diversificação da atuação profissional.    
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Destacam-se, nesse aspecto, os profissionais que, além de possuírem um histórico 

social econômico facilitador de ingresso nas dinâmicas de socialização profissional, também 

possuem perfil estratégico que os leve para dentro das redes de relacionamentos. Portanto, 

dentro desse conjunto de critérios, as entidades representativas, além de exercerem o papel de 

fiscalizadoras do exercício profissional, através de regras e normas, fazem também o papel 

de possibilitadoras da notoriedade para os profissionais. Nessa direção, em 1933, criou-se um 

aspecto corporativo da categoria e os arquitetos alcançam a regulamentação da profissão junto 

aos engenheiros. Os arquitetos e engenheiros foram parceiros na criação do sistema 

CONFEA/CREAS, através do Decreto-Lei nº 3.995, de 31 de dezembro de 1942 (IAB, 2017).  

Na linha corporativa e no intuito de definir a estrutura federativa do IAB e obter um 

poder de maior abrangência no país, criou-se, em 1946, no mandato de Ary Rosa, o Conselho 

Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil (COSU), composto pelos representantes de todos 

os departamentos estaduais e ex-presidentes. Os mandatos de Ary Garcia Rosa coincidiram 

também com o governo de Juscelino Kubitschek e sua proposta de mudança da capital da 

República para o centro do Brasil. Assim, o IAB envolveu-se diretamente no concurso para a 

nova capital, em um projeto que ajudou a arquitetura brasileira ultrapassar os limites do país 

com a incorporação de Brasília ao Patrimônio da Humanidade (IAB, 2017). Parece ser o início 

do ápice de um momento em que a profissão passou a ter visibilidade política, social e 

internacional.  

A arquitetura brasileira, em 1950, foi obtendo um reconhecimento amplo e 

internacional, representada pela construção de Brasília. Assim, a categoria ampliou as 

discussões com o objetivo de definir uma identidade profissional criada com o auxílio de uma 

formação específica. Em 1962, aprovou-se, pelo Conselho Federal de Educação (CEF), o 

primeiro Currículo Mínimo de Arquitetura (Parecer CFE/1962). A intenção era aproveitar o 

momento de firmação profissional e instituir um título acadêmico que possuísse um conjunto 

de conteúdos obrigatórios a todas as escolas de arquitetura do país25. Objetiva-se, com isso, o 

                                                 

 
25 Essa atmosfera voltada para o protagonismo do título acadêmico já remete à ideia de um possível transcurso 

de profissionalização voltada para o conceito de um “tipo ideal” de análise das profissões. O título acadêmico 

se torna um dos critérios necessários para a formação profissional de um grupo profissional. É como vê Bonelli 

(1998), que toma como base para definir profissão os seguintes padrões: 1) a produção de saber abstrato, com 

monopólio sobre uma área especializada do conhecimento; 2) a autonomia profissional para realizar 

diagnósticos; 3) o controle do mercado feito através do credenciamento; 4) obtenção das credenciais no ensino 

superior.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Juscelino_Kubitschek
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ingresso em uma nova etapa de autonomia que permitisse o estabelecimento do perfil 

profissional distinto de outras áreas, como as artes e engenharias.  

Reafirmava-se nesse momento, a importância do papel dos títulos escolares no 

mercado. Diante da significância fixada na composição curricular do diploma, por pressão do 

momento de expansão industrial e absoluta inserção do controle Estatal, testemunhava-se o 

início da alteração das bases curriculares, que determinavam as atribuições do profissional no 

mercado de trabalho.  Portanto, crescia a cobrança de uma mão-de-obra tecnicamente mais 

específica em suporte às demandas políticas do período (SALVATORI, 2008).  Volta-se, 

assim, às discussões quanto à relevância da credencial acadêmica e seus componentes 

disciplinares, uma vez que o diploma é visto pela categoria como um item essencial para os 

relacionamentos necessários à inserção no mercado que atenda às exigências do Estado.  

Diante desse momento de visibilidade da profissão, intensificou-se o propósito de 

valorização profissional e os arquitetos assumiram a intenção de obter autonomia associativa. 

É fato que os arquitetos sempre manifestaram o desejo de buscar uma regulamentação 

específica para sua categoria, conforme se verifica na primeira tentativa do IAB, ao 

encaminhar ao CONFEA, em 04 de novembro de 1958, um anteprojeto de lei com a 

proposição de criação do Conselho Nacional de Arquitetura e Conselhos Regionais de 

Arquitetura, dando regulamentação própria à categoria. Porém, o CONFEA, um ano depois, 

emitiu parecer contrário à pretensão do IAB, o que inviabilizou o prosseguimento da luta pelo 

desmembramento dos conselhos (PINHEIRO E BELMONTE, 2013). 

 

1.3. Os governos militares e o “turnig point” da Arquitetura  

 

A rejeição do anteprojeto de regulamentação da arquitetura, pelo CONFEA, coincidiu 

com uma crise interna no IAB. Em 1960, alguns departamentos do instituto se posicionaram 

contra o domínio da seção Rio – São Paulo, e, desse modo, foi criada uma chapa composta 

por arquitetos de várias regiões do país. Assim, essa nova gestão conseguiu transferir a sede 

do IAB (o poder central) para Brasília (IAB, 2017).   

Em 1963, o IAB passou a efetivar várias ações em prol da valorização profissional, 

contudo, tais ações foram estabelecidas a partir do interesse em se mostrar pronto a apresentar 

a contribuição da categoria ao país.  Diversos estudos têm demonstrado que as profissões no 

Brasil se desenvolveram através de uma relação direta com o Estado, em que o grupo 
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profissional tenta influenciá-lo através do conhecimento formal adquirido nas universidades. 

Tal conhecimento tornou-se um recurso necessário para permitir aos membros das profissões 

a inserção na burocracia pública e colocar seus conhecimentos específicos a serviço da 

construção do Estado Nacional (PETRARCA, 2007). Nesse aspecto, percebe-se a tentativa 

de permanência dos serviços dos arquitetos nos arredores da sociedade estatal para que, assim, 

a categoria pudesse estreitar os relacionamentos necessários para um possível reconhecimento 

de mérito profissional. Assim como muitas outras profissões no Brasil, inclusive a medicina, 

a arquitetura surgiu como uma profissão pública, isto é, voltada a interesses de natureza 

coletiva e associada a atuação do Estado. Os arquitetos centravam-se na oferta de um serviço 

ideal que pudesse auxiliar o Estado em questões urbanisticamente técnicas e que assim 

pudessem ser recompensados com a delimitação de uma jurisdição de mercado de trabalho. 

Quatro anos após a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, o 

poder do Estado foi tomado pelos militares, ferindo o otimismo profissional dos arquitetos 

pela instalação de um gradativo endurecimento do caráter autoritário do novo regime 

governamental. Foi um contexto político que identificava os arquitetos modernos, mesmo 

patrocinados pelos poderes instituídos, como esquerdas políticas subversivas. Nesse período, 

ocorreram alterações importantes no curso de vida dos profissionais, ocasionando uma 

transição para um novo curso da profissão. Essa configuração, conforme Abbott (?), 

enquadra-se no conceito de turning point26, considerando, nesse aspecto, que a direção da 

trajetória da arquitetura verdadeiramente mudou. Portanto, tal contexto acabou levando a 

arquitetura para uma ruptura do padrão do mercado de trabalho que vinha se estabelecendo 

anteriormente ao regime militar.    

A força política do momento passou a impor propostas de modificação nos projetos 

arquitetônicos para o atendimento às exigências de uma relação de trabalho. Existia um 

Estado que estipulava as condições necessárias para se fazer arquitetura, inclusive com 

exigências restritas nos currículos acadêmicos, fato que ocorreu principalmente na década de 

70, onde a desejada hegemonia dos arquitetos sofreu um impacto de continuidade. Começou 

assim uma fragmentação do campo profissional, causada pelo crescimento do número de 

cursos universitários e de arquitetos diplomados, pela diversificação das demandas e dos 

mercados e pelo aumento da competição entre profissionais. Nesse momento, as escolas de 

                                                 

 
26 Teoria defendida por Abbott que define os turning points como os momentos que separam as trajetórias mais 

uniformes de vida. A partir da influência de eventos ulteriores, o curso de vida pode sofrer mudanças e assim 

alterar o sentido da trajetória profissional.   
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arquitetura depararam-se com uma Reforma Universitária promovida pelo regime militar, 

entre 1969 e 1972. Ocorreu a substituição da “Universidade do Conhecimento” pela 

“Universidade Profissional”, voltada para o mercado de trabalho (SALVATORI, 2008). 

A imposição política das novas metodologias do ensino superior, que se estendem aos 

dias atuais, sobrepôs inconvenientes para a conservação honorífica dos professores e do nível 

de qualidade plástica e técnica dos alunos de arquitetura. Nesse contexto, foi realizada a 

abertura de novas escolas de arquitetura e ampliação de vagas nas preexistentes. Por 

conseguinte, o ofício do magistério de arquitetura passou à opção de abandono pelos 

professores veteranos.  Assim, as faculdades tiveram que contratar professores novos, sem 

experiência na docência e na prática arquitetura. Nessa conjuntura, o ensino de arquitetura foi 

se tornando precário (com muita oferta de escolas e professores considerados 

desqualificados), o que acarretou na baixa procura de alunos que provinham de classes mais 

altas e que possuíam uma formação estética e excelentes habilidades de desenho.  Ou seja, o 

suporte social e as medidas de captação de aspirantes à profissionais de arquitetura foram 

modificados para suprir a redução do número de alunos (DURAND, 2009).   

Na década de 1970, em um contexto de redução da abrangência de atuação dos 

arquitetos, o IAB movimentou-se com o propósito de resgate dos objetivos alcançados em 

períodos anteriores, onde a Arquitetura conseguiu visibilidade profissional e controle de 

mercado. O Instituto voltou-se para uma atuação ainda mais política, buscando uma prática 

conjunta com outras organizações profissionais e culturais e, dessa forma, passou a debater 

temas sobre a degradação da vida urbana, a devastação do ambiente natural e a contaminação 

ambiental. Foram temas que ficaram em voga e eram consideráveis de respostas pelos 

arquitetos e urbanistas. Nesse aspecto, o IAB intentou exercer um papel de esclarecimento, 

apoio e orientação para temas ainda considerados recentes de discussão. Voltava-se à intenção 

de reaproximação com as ações do Estado e, portanto, de fortalecer sua relação com o mesmo. 

(IAB, 2017).   

Em 1972, iniciou-se o processo de implantação da estrutura federativa e democrática 

do IAB, com a transferência da sede para Brasília. O fortalecimento da entidade ao nível 

interno passou a acontecer em um momento no qual as reuniões do COSU estavam sendo 

realizadas em diversas capitais do país, permitindo uma maior participação dos associados e 

dos departamentos (IAB, 2017). Entretanto, apesar da nova fase de consolidação da entidade, 

ocorreram vários eventos que desestruturaram a categoria dos arquitetos. Um deles foi o 
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acordo MEC-USAID27, que permitiu a proliferação das escolas de arquitetura e, 

consequentemente, aumentou o número de arquitetos no mercado de trabalho e, com isso, a 

concorrência entre si. Enquanto isso, a categoria sofria grandes transformações: o antigo 

profissional liberal, em seu pequeno atelier, ia perdendo espaço ou se integrava a uma enorme 

massa de assalariados e, com o correr do tempo, surgia uma massa de desempregados ou 

subempregados. Nesse contexto, o IAB passou por um período de busca pela sobrevivência, 

de reorganização nacional e do repensar a formação e prática profissionais (IAB, 2017). 

Assim, a representatividade profissional acabou por se fragmentar, apontando um sinal da 

obscuridade instalada no mercado de trabalho naquele momento. Surgiram então novas 

associações, como a AsBEA, ABEA, ABAP e AAI (SALVATORI, 2008).    

Na análise da trajetória profissional dos arquitetos, constata-se uma inevitável 

fragmentação da profissão, em sinal à obscuridade que passava a acontecer naquele momento 

no mercado de trabalho. A representatividade profissional subdividiu-se, tendo em vista as 

contradições internas que se acentuavam na categoria, e assim, dentre as novas associações 

de arquitetos, surgiu, em 1973, a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura (ABEA), 

que registrou um aumento significante da quantidade de escolas de arquitetura no Brasil. 

Aparece também, nesse momento, uma heterogeneidade social dos arquitetos que contribui 

para acentuar as contradições internas da categoria, criando assim novas subcategorias, como 

as dos empresários, paisagistas e arquitetos de interiores (SALVATORI, 2008). Portanto, 

surgiu uma atmosfera de desestruturação profissional, onde a vulgarização do diploma e a 

diversidade de entidades representativas passaram a dificultar a permanência das redes de 

relacionamento que ajudaram, anteriormente, a constituir o mercado de trabalho.   

A turbulência militar instalou-se como um marco divisor na arquitetura, fragmentando 

a profissão, sobretudo no que se referia aos limites determinados pelo Estado para a 

elaboração de projetos públicos. Ainda assim, apesar de todo tumulto no mercado, vários 

arquitetos foram inseridos na implantação dos grandiosos projetos de infraestrutura provindos 

dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs). Eram projetos elaborados pelo recém-

criado Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFAU) e responsáveis por novas 

                                                 

 
27 Os Acordos MEC-USAID foram implementados no Brasil com a Lei 5.540/68. Foram negociados 

secretamente e só se tornaram públicos em novembro de 1966 após intensa pressão política e popular. Foram 

estabelecidos entre o Ministério da Educação (MEC) do Brasil e a United States Agency for International 

Development (USAID) para reformar o ensino brasileiro de acordo com padrões impostos pelos EUA. Apesar 

da ampla discussão anterior sobre a educação, iniciada ainda em 1961, essas reformas foram implantadas pelos 

militares que tomaram o poder após o Golpe Militar de 1964. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/MEC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/USAID
https://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_Militar_de_1964
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oportunidades profissionais no campo urbanístico (DURAND, 2009). O Banco Nacional de 

Habitação (BNH) foi fomentado nessa proposta de desenvolvimento econômico, ativando a 

economia e permitindo o investimento no mercado de construção, criando empregos e 

promovendo segmentos de interesse social. Nessa época conhecida como “Milagre 

Brasileiro”, diversos arquitetos, destituídos de cargos públicos, voltaram ao mercado de 

trabalho por meio da contratação para elaboração de projetos, pois sua experiência era 

essencial para dar imediatas respostas que o contexto desenvolvimentista demandava 

(SALVATORI, 2008). 

Assim, os arquitetos voltaram a associar suas atividades à preocupação de se 

colocarem a serviço da nação e da construção política do momento. Essa era uma 

circunstância propícia para a emersão da classe de arquitetos como uma categoria política, 

que utilizava seus diplomas para atuar junto ao Estado e, em contrapartida, ocupar posições 

de significância no governo. Existia, dessa forma, a oportunidade dos intelectuais arquitetos 

imporem suas ideias, se fazerem vistos e se tornarem cada vez mais fortalecidos. Portanto, 

não obstante a existência de difíceis relacionamentos políticos na ditadura militar, existiu 

também uma grande proximidade entre poder e arquitetura. Apesar da postura política 

autoritária e de recuos da linguagem moderna, não se pode dizer que a arquitetura saiu 

mercadologicamente penalizada desse período, pois as relações criadas constituíram padrões 

de interação ao longo desse intervalo de rigidez, ativando o setor da construção civil através 

de programas de obras de grande impacto e incentivando a aproximação do setor público com 

categorias tecnocratas do Estado (SALVATORI, 2008). A arquitetura voltava a emergir como 

uma condição fundamental de formação do Estado, visto que, por um lado, era ele que ia 

garantir os monopólios profissionais, mas, por outro lado, a condição de profissional permitia 

o acesso ao Estado e aos postos que este oferecia. O pertencimento a várias esferas sociais, 

sobretudo à esfera da política partidária, constituiu-se em um dos elementos da composição 

desses grupos (PÉCAUT, 1990). 

Na década de 1980, iniciou-se a abertura democrática do país, momento em que vários 

arquitetos que defendiam os interesses da categoria eram convocados a assumirem postos em 

novos governos eleitos. O então presidente do IAB, Telmo Magadan, assumiu a presidência 

da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), passando a presidência do instituto 

ao vice-presidente, Antônio Carlos Campelo Costa, do Ceará (IAB, 2017). Vê-se, nesse 

aspecto, a importância ao serem assumidos cargos de direção em entidades representativas 

como o IAB. Vale ressaltar que, conforme Pécaut (1990), a regulamentação profissional, aqui 
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explanada, proveniente do saber especializado do diploma de arquitetura, não apenas assegura 

a reserva de mercado, mas também funciona como trunfo para agir na esfera político partidária 

e governamental. Logo, o pertencimento a várias esferas sociais, sobretudo à esfera da política 

partidária, constituiu-se como um dos elementos da composição do IAB e da profissão de 

arquitetura. 

A reunificação das entidades nacionais dos arquitetos (IAB, FNA, ABEA AsBEA e 

ABAP), começou a surgir em 1990, em torno de um projeto comum de Conselho próprio. Na 

década de 2000, o IAB reuniu arquitetos das entidades associativas, do poder público, da 

academia e de outros setores, assumindo o papel de formador de opinião nas discussões e 

votações. O instituto também estabeleceu uma sólida parceria com o então Ministro das 

Cidades, Olívio Dutra, a vice-ministra Ermínia Maricato, e os secretários Raquel Rolnik e 

Jorge Hereda, e, posteriormente, com Márcio Fortes, que veio a assumir a pasta do Ministério 

das Cidades (IAB, 2017).  

  O projeto de lei de criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de autoria do 

senador José Sarney, foi aprovado, em 2005, com pressão do IAB sobre senadores e partidos 

políticos. Com o apoio dos senadores Eduardo Azeredo (PSDB), Ana Julia Carepa (PT) e 

Roseana Sarney (PFL), o projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público (CTASP). Contudo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

vetou o projeto, argumentando que a iniciativa de tal matéria era de competência do Executivo 

e não do Legislativo. Porém, reconhecendo o mérito e a necessidade de criação do CAU, 

determinou a redação de um projeto de lei, com o mesmo teor, aos ministérios envolvidos, e, 

assim, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, quase um ano depois, o texto do PL 

4.413/2008 (IAB, 2017). 

Apenas em 2010, o então Presidente Lula prometeu ao amigo arquiteto Oscar 

Niemeyer que, considerando a intenção da categoria de desmembrar as profissões da 

arquitetura e urbanismo do CONFEA, iria determinar a apresentação do projeto de lei do 

Executivo sobre a matéria, o que efetivamente foi feito (PINHEIRO e BELMONTE, 2013).  

Durante o ano de 2010, após diversas audiências públicas na Câmara e no Senado, o 

Congresso aprovou o projeto, encaminhando-o para sanção presidencial. Finalmente, no 

penúltimo dia de 2010, às vésperas de deixar seu cargo, o presidente Lula recebeu no Palácio 

do Planalto representantes das entidades da classe28 e assinou a Lei nº 12.378, regulamentando 

                                                 

 
28 Ver anexo V. 
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o exercício da Arquitetura e Urbanismo e criando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 

(CAU/BR). 

A conquista da “liberdade profissional”, tarefa à qual o IAB dedicou boa parte de seus 

esforços por décadas (50 anos), foi alcançada. A gestão da direção nacional trabalhou, ao lado 

dos departamentos estaduais, para recolocar em pauta temas essenciais ao arquiteto, à cultura 

arquitetônica e à própria sociedade. Assim, o IAB empenhou-se em questões como o 

fortalecimento do conceito e da dimensão cultural do projeto arquitetônico, ou seja, a estrutura 

da própria profissão, a defesa de políticas públicas que considerassem a nova realidade urbana 

brasileira, com 85% da população nas cidades e um enorme passivo socio-habitacional, e 

ainda a retomada da defesa do concurso de projeto para as obras públicas, como um fator de 

qualificação das cidades e de fortalecimento da cultura nacional (IAB, 2017).  

Com um fortalecimento de retomada da autonomia da profissão representada por 

entidades associativas, volta-se aqui às questões que buscam reaver o propósito de 

estreitamento com os laços de relacionamentos com o Estado, ocorrido em um suposto 

período de hegemonia da arquitetura. Nesse contexto, está envolta uma série de eventos que 

remetem à conquista do espaço para a consolidação da arquitetura e urbanismo no país, 

sobretudo por meio das lutas enfrentadas pelo IAB e da instalação do CAU. Com o novo 

conselho, suas lideranças passaram a disputar jurisdições para obter o monopólio de 

atribuições que a categoria considerava como própria. Portanto, houve, com a instalação do 

CAU, o início de uma fiscalização do mercado de trabalho, de forma nunca antes vista 

(CAU/BR), isso com um suposto foco no estabelecimento do mérito profissional e da 

autonomia da categoria. Vale ressaltar que, como vimos anteriormente, existiram relações 

nesse processo que envolveram a profissão e o Estado numa perspectiva histórica, onde ambos 

parecem ter se constituído numa interação de mão dupla (BONELLI, 1998). 

Acerca da trajetória profissional da atividade de Arquitetura e Urbanismo, existia e 

existe um entendimento, por parte da categoria, de que para desempenhar suas atribuições 

era/é necessário obter junto ao Estado uma condição de relação de mercado. Portanto, nesse 

aspecto, a criação do conselho pode ter acontecido imersa em um propósito de trazer para si 

a condição de auxílio ao governo, por uma expertise específica da área, tornando-se 

indispensável, com suas atividades técnicas necessárias, para a construção do Estado 

(BONELLI, 1998).  
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O crescimento do mercado de trabalho em que o arquiteto se insere foi formado num 

intervalo abarrotado de contradições para a profissão. As estratégias, investidas no 

relacionamento com o mercado que o Estado ofereceu, tiveram relação direta com o momento 

de hegemonia da arquitetura brasileira. Foi um período de soberania da profissão, onde o 

arquiteto era considerado como detentor do “saber maior” quanto aos gerenciamentos dos 

projetos. Assim não se pode negar que houve um crescimento do mercado de trabalho, ainda 

que limitado e voltado para os critérios políticos. Entretanto, diante do exposto acima, pode-

se analisar a trajetória profissional dos arquitetos tendo como base a implementação da 

política ativista, defendida por Freidson (1996), dentro das tipologias que ele considera 

inseridas na literatura de um Estado que impõe sua própria visão do que é desejável à 

sociedade civil, desencorajando, quando não suprimindo, todos os grupos civis que acredita 

não subscreverem essa visão.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 2 

O ESPAÇO PROFISSIONAL DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO BRASIL, 

MAIS ESPECIFICAMENTE EM ARACAJU 

 

O espaço do mercado de trabalho da Arquitetura no Brasil tem seu momento de 

estabelecimento fincado nos períodos em que houve a transição da forma de governo imperial 

para o republicano. Após esse período, a arquitetura passou por uma fase de crescimento que 

se estendeu por décadas, culminando com a inauguração de Brasília, decorrendo de momentos 

de transição política e cultural atrelados às circunstâncias de desenvolvimento industrial, 

inovações tecnológicas e comportamentos artísticos de vanguarda.  

Em um itinerário resultante de processos que possuem o envolvimento intenso do 

Estado e de entidades coletivas profissionais, a arquitetura brasileira se manteve envolta em 

vários espaços de redes de relacionamentos determinantes para a formação do campo de 

trabalho que estava se estabelecendo no país. Entretanto, nesses ambientes de dinâmicas 

profissionais, não se pode esquecer das influências externas que contribuíram para a 

constituição identitária de uma arquitetura que esteve em notório crescimento, com destaque 

nacional e internacional, mas que obteve também ingerências de incertezas e consequentes 

fragmentações da própria categoria. Foram circunstâncias impostas que independeram dos 

propósitos de trabalho do arquiteto e que contribuíram para o apogeu e declínio da profissão. 

Nesse aspecto, estão incluídos os momentos de mudanças culturais, as transições 

governamentais, sociais e econômicas, e as influências de linguagem arquitetônica e artística 

modernista.   

  Portanto, é preciso destacar que existem numerosas variáveis que apontam um recuo 

na autonomia reflexiva dos arquitetos perante as inconstâncias ocorridas no percurso da 

profissão. Essas reflexões permitem compreender as propriedades particulares que algumas 

profissões carregam, sobretudo quanto às influências de controle externo, citadas 

anteriormente. Nesse contexto, leva-se em consideração o comportamento quanto à prática 

profissional dos arquitetos frente às questões de “autossuficiência”, tão abordadas dentro da 

categoria.  

Aqui, vale destacar a importância de análise das ocasiões sucedidas dentro do percurso 

das relações de trabalho profissional dos arquitetos no Brasil. Sobretudo ao se constatar uma 

linha divisória, dentro do itinerário da profissão, que alterou a trajetória dos arquitetos no 

espaço de atuação, situação ocorrida no período dito hegemônico da arquitetura, anterior 

à ditadura, e que tem relação com uma tecnicidade industrial do período e estava atrelada 
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diretamente ao Estado. Em processo posterior, vivenciou-se, no itinerário dos arquitetos, a 

presença de um governo que impunha sua condição a partir de suas problemáticas e 

determinava a orientação mercadológica a ser executada (BOURDIEU, 1989). Nesse 

momento, ocorreu o início da retração de mercado do arquiteto ao tempo que se presenciou 

uma heteronomia do grupo profissional em relação ao Estado. Esse é o tema central do 

primeiro eixo de discussão deste capítulo.  

O segundo eixo está orientado para apreender como as entidades de representação se 

fizeram presentes e defenderam suas categorias embasando-se em matrizes curriculares que 

compunham discursos de controle de jurisdição. Assim, em uma atmosfera profissional de 

hegemonia e posterior perda de autonomia do grupo profissional de arquitetos, vale a pena 

apreender o processo de constituição e os espaços de disputa de uma categoria que se faz 

detentora de um saber específico de aspecto indispensável para o Estado e para a sociedade.  

No terceiro eixo de discussão, aborda-se o tema quanto às estratégias profissionais 

utilizadas para a determinação de negociações que deram origem a uma estrutura de 

identidade profissional, resultante das relações e interações no trabalho. Tais negociações 

acarretaram a entrada de novos atores no mercado de trabalho, antes restrito aos arquitetos. 

Por fim, no quarto e último eixo, destaca-se a pesquisa quanto ao mercado de trabalho 

dos arquitetos em Aracaju. Para isso, foi realizada uma verificação junto ao CAU, para a 

continuidade da pesquisa empírica prevista para as próximas etapas de análise, o que ajudou 

na composição do terceiro capítulo desta dissertação.  

 

2.1. As construtoras como espaços de atuação: do caráter público ao investimento 

privado  

 

No período antecedente ao regime militar existia um aspecto otimista, onde se via uma 

afirmação profissional alcançada pela arquitetura modernista no Brasil. Em uma linguagem 

vanguardista, surgiu uma definição do perfil profissional, que contribuiu no estabelecimento 

de notoriedade para a classe de arquitetos que se formava cada vez mais como um grupo 

coeso. Foi um período de hegemonia da arquitetura brasileira num contexto de realizações de 

obras com caráter excepcional vinculadas ao Estado e ao princípio urbanista que está envolto 

na profissão. Nesse contexto, o número de escolas era restrito e a categoria era descendente 

de estratos sociais de influência.   
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Após a fase que culmina em Brasília, os arquitetos ocuparam bom número de postos 

em instâncias estatais direta ou indiretamente incumbidas da administração urbana. O 

urbanismo instalou-se como especialização acadêmica em cursos de arquitetura e implantou-

se como razão de ser de grupos executivos ou de estudo no interior de agências 

governamentais de planejamento (DURAND, 2009). Essa foi uma fase de produção excessiva 

quanto à nova linguagem dos projetos que poderia estar sujeita às exigências do novo governo 

militar, às tecnologias industriais e a um mercado imobiliário que se apresentava cada vez 

mais crescente.  

Com o crescimento de um mercado de demanda imobiliária, fez-se necessário desviar 

a atenção para a composição dos projetos que se formavam numa justificativa estética, com 

foco na monopolização de poder, e que estava direcionada para um concentrado segmento da 

sociedade de classes mais altas. Nesse aspecto, surgiu nesse momento uma clientela dotada 

de vantagens culturais, preocupada com o conforto embutido por um peso de luxo transmitido 

pela visibilidade de nobres fachadas. Com foco nesse perfil de mercado, o Estado passou a 

direcionar para essa classe média/alta os recursos dos projetos de financiamentos do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), voltados para a construção de residências amplas e luxuosas29. 

Ressalte-se que os fundos voltados para as questões de habitação de interesse social tiveram 

seu objetivo inicial – que era a habitação popular – dificultado pela concentração social de 

baixa renda (DURAND, 2009). Tratava-se de uma estratégia do Estado, que consistia em 

articular verbas que podiam se converter em recursos provenientes de classes mais abastadas, 

detentoras de condição financeira e cultural para absorver esse tipo de mercado. 

Essa circunstância favoreceu a infraestrutura capitalista de um certo número de 

construtoras de grande porte que podiam se estabelecer vinculadas aos relacionamentos 

mercadológicos com o Estado. Desse modo, o mercado foi oligopolizado, acarretando o 

encolhimento da liberdade pessoal de invenção de formas. A arquitetura não podia mais fugir 

das exigências estéticas demandadas pela administração política militar e pelos interesses 

financeiros de empreitadas públicas que estavam vinculadas diretamente às tecnicidades 

exigidas pelo Estado.  

Esses novos projetos trouxeram requisitos técnicos mais complexos, distinguindo-se 

da arquitetura, de casas e palácios, característica da fase que se encerrou em Brasília. Foi 

                                                 

 
29 “[...] Mesmo que alguém dispusesse de receita pessoal para construir por conta própria e a seu gosto, os subsídios 

oferecidos pelo SFH ao pretendente a uma residência ampla e luxuosa tornavam atrativo o endividamento para aquisição ou 

construção” (DURAND, 2009). 
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nesse momento que as especializações técnicas das tarefas apresentaram maior crescimento, 

já que as exigências da construção, da economia e do desenvolvimento se tornaram mais 

sistemáticas. No tocante a temas de projetos vultuosos, os arquitetos acabaram sofrendo perda 

de uma série de campos profissionais, a exemplo das áreas de fiscalização de obras e 

gerenciamento, elaboração de programas e pesquisas e planejamento urbano, os quais foram 

absorvidos por grandes empresas de consultoria (DURAND, 2009). Ocorria, assim, o 

enfraquecimento da posição do arquiteto perante os seus interlocutores. 

À vista disso, as essenciais concorrências públicas ocorridas no Brasil foram 

disputadas por equipes técnicas bem diversificadas e representadas por um pequeno número 

de grandes empresas de engenharia. Essas novas empreiteiras apareceram em decorrência da 

nova demanda atrelada à construção civil (DURAND, 2009), surgida pelo incentivo 

financeiro que o Estado proporcionava. Com isso, aumentou o número de atores com uma 

especificidade de conhecimentos e atribuições, levando o arquiteto a subordinar-se a uma 

divisão de trabalho integrado à organização interna e às expectativas das construtoras e órgãos 

públicos contratantes.  

A relação entre empreiteiras e Estado vêm ocorrendo há longo tempo, e são a base de 

formação de um mercado de obras públicas que foi estabelecido durante a ditadura civil-

militar (1964 a 1988).  Seguindo as perspectivas de análise explorada por Bezerra (2017), em 

seu trabalho Corrupção e Produção do Estado, aponta-se aqui uma condição de relação 

baseada nos interesses econômicos, das empreiteiras, que são transformados em interesses do 

Estado através da mobilização de redes de contatos com funcionários, políticos e autoridades 

governamentais. Na análise realizada em seu trabalho, Bezerra defende que a atuação da 

empreiteira está associada à participação em financiamentos de campanhas de candidatos a 

cargos executivos e legislativos. Portanto, as doações se tornam as vias através das quais as 

construtoras se inscrevem nas relações políticas, para, assim, garantirem a realização de seus 

negócios junto ao Estado. Ou seja, é a partir da rede de relações com agentes do poder público 

que a empresa passa a participar do funcionamento da burocracia estatal, com o Estado 

operando a seu favor.        

O período do regime militar marca o lastro em que as empreiteiras, detentoras de 

relação com o Estado, ampliam seus negócios e se beneficiam com a realização de obras de 

infraestrutura contratadas por instituições federais, como o Departamento Nacional de Obras 

Contra a Seca (DNOCS), a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), a 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e a Petrobras (BEZERRA, 
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2017). Como exemplo desse aspecto de “crescimento” das empreiteiras, Bezerra (2017) traz 

a Construtora Nordeste Odebrecht (CNO) como a empreiteira que se tornou uma das 

principais empresas do país no ramo de construção civil. A CNO presta serviços para a 

Petrobras desde os anos 50; de 1971 a 1984, a empreiteira passou da 19º posição, entre as 

construtoras brasileiras, para a 4º posição.   

Um dos aspectos que se estabelece como aporte ao trabalho de Bezerra (2017) está na 

análise de como as relações entre empreiteiras e Estado são firmadas e como o mercado de 

obras públicas no país é formado. Essa questão remete à ideia de compreensão da formação 

do mercado de obras públicas, vinculada diretamente à consolidação econômica das 

empreiteiras e que estiveram estabelecidas em negociações com a administração pública. 

Essas negociações consistem em “contribuições financeiras” para as atividades políticas, 

sustentadas em articulações, que se convertem em vultuosas construções de estaleiros, 

hidrelétricas, portos, submarinos, empreendimentos imobiliários, exploração de petróleo e 

administração de estradas e aeroportos.  Tais trabalhos demandam uma forte experiência e 

possibilita a aquisição de tecnologias que asseguram à Construtora Odebrecht ocupar um 

papel central nos projetos estatais de desenvolvimento e defesa nacional. Assim, fica claro 

que, apesar do acesso aos maiores projetos de engenharia do país, o maior interesse dessas 

empreiteiras é firmar e gerenciar seus laços com os governos e isso ultrapassa os propósitos 

técnicos de engenharia (BEZERRA, 2017). Portanto, por esse contexto de funcionamento do 

Estado associado ao mercado de obras públicas, ficam nítidas as formas de sociabilidade 

legitimadas no cotidiano a partir de ajudas mútuas e trocas de favores.   

Logo, conclui-se que, no tocante a essas formas de “investimentos” no mercado de 

construção civil associadas ao Estado, e que estão envolvidas em processos de corrupção, 

como afirma Bezerra (2017), percebe-se o estabelecimento de relações que podem, de certa 

forma, sobrepor as ações próprias de suborno. Assim, ao serem firmados os acertos que 

possibilitam a participação das empreiteiras nas burocracias do Estado, confirmam-se as 

relações pessoais e o uso de concessões de favores, sendo utilizados como recursos sociais 

para a manipulação de normas e estabelecimento de interações com a administração pública 

(BEZERRA, 2017).   

Tal mercado foi se formando, também, em torno da reivindicação de atividades 

eminentemente técnicas e que estavam diretamente ligadas às exigências que eram 

estabelecidas pelos critérios políticos e pelos interesses econômicos das empreiteiras. Por 

outro lado, esse mercado afugentava os arquitetos que não se sentiam confortáveis em 
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produzir uma arquitetura distante da liberdade formal requisitada em períodos anteriores.  

Consequentemente, as grandes empresas de consultoria e engenharia foram se apropriando 

das atividades típicas de arquitetura, como as áreas de fiscalização de obras e gerenciamento, 

elaboração de programas e pesquisa e planejamento urbano (DURAND, 2009). Essas são 

áreas cada vez mais requisitadas pelas obras de impacto que o Estado ofertava, vinculadas ao 

discurso de crescimento no período do “Milagre Brasileiro”. Com esses segmentos mais 

controlados pelas empreiteiras, as obras ficavam mais fáceis de serem executadas de acordo 

com o que fosse mais favorável, financeiramente, para a construtora e para os demais agentes 

(políticos, diretores de órgãos públicos, comissões de licitações, fiscais de obras, etc.) 

evolvidos no processo da obra pública.  Os requisitos técnicos das construções públicas eram 

determinados pelos interesses financeiros que eram firmados, anteriormente, no processo de 

ajuste contratual entre o Estado e a empreiteira. 

Percebe-se, aí, o início de um momento inconfundível da ausência de supremacia do 

arquiteto como agente envolvido no processo projetual e construtivo. Essa circunstância de 

influência era determinada pelas exigências político-administrativas e de controles jurídicos 

e financeiros de empreitadas públicas que determinavam o mercado imobiliário naquele 

período. Havia a apropriação das formas arquitetônicas mais surpreendentes com finalidades 

publicitárias à imagem empresarial e ao atendimento de padrões de eficiência tecnológica, 

muitas vezes definidos pela exigência de grupos multinacionais que se instalavam no Brasil. 

Conduzia-se, assim, ao aumento do número de atores, acompanhados de uma especialização 

de tarefas, focados em atender aos contratos cada vez mais rígidos das decisões a serem 

tomadas na construção civil. Dessa forma, o arquiteto se viu na necessidade de inserção na 

tecnocracia do governo. Isso devido à imposição estética que requeria cada vez mais serviços 

técnicos altamente especializados, dado o advento de projetos tecnologicamente complexos e 

concebidos em equipe, onde a autoria se dissolvia no anonimato, favorável ao marketing da 

empresa empregadora. (DURAND, 2009).   

Todo esse contexto contribuiu para um afastamento da autonomia profissional que o 

arquiteto vinha constituindo durante o processo de estabelecimento da arquitetura modernista, 

que teve grande relevância em períodos precedentes ao militarismo. Os relacionamentos 

instituídos anteriormente, que proporcionaram notoriedade aos arquitetos, haviam disparado 

uma reputação jamais vista em todos os períodos da arquitetura brasileira. Assim, não é 

duvidoso que o período pós-Brasília fragmentou essa autonomia que esteve em destaque nos 

processos projetuais e construtivos do Estado do início republicano e no período Vargas. 
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Nesse aspecto, vê-se uma posterior etapa que surgiu conjugada numa atmosfera de obras 

estatais monumentais e que ampliaram o mercado de trabalho dos arquitetos. Porém, trouxe 

uma série de eventos que proporcionou uma clara diminuição de atuação dos arquitetos dentro 

dos aspectos de obras que voltavam sua linguagem para áreas mais técnicas, que se 

distanciavam das bases curriculares que tinham o projeto arquitetônico como a “espinha 

dorsal” das escolas de arquitetura (DURAND, 2009).   

Em um contexto heteronômico, o arquiteto passava a não mais poder agir além do 

limite das atividades que lhe eram determinadas pela organização supervisora dos trabalhos, 

que poderia estar vinculada a empresas particulares30 ou públicas31. Essas instituições 

construíam projetos de custos inflados, como aeroportos, redes e estações de metrô, terminais 

rodoviários, hidrelétricas, centros administrativos e de informática, estações de saneamento, 

centros hospitalares especializados, centrais telefônicas ou de abastecimento, plantas 

industriais, hotéis, centros de convenções e de exposições, shopping centers, universidades e 

estádios esportivos. Assim, nessas propostas de obras impactantes, era de praxe existirem 

relações entre construtoras que utilizavam suas estruturas para facilitarem o andamento das 

construções e diminuir os custos. Era comum existir a subcontratação de pequenas empresas 

por empresas maiores. Mas, essa concentração teve como efeito a privação do arquiteto de 

seu papel de coordenação do canteiro, sobre o qual as empresas obtiveram um domínio 

crescente. 

Uma consequência da transferência de competências do arquiteto para as empresas e 

os diretores de canteiros foi que o arquiteto não podia mais negociar soluções técnicas 

inovadoras, visto que, a fim de resolver certas dificuldades do projeto, ele teve que aceitar as 

soluções propostas pelas grandes empresas burocratizadas. Dessa forma, a concepção do 

projeto e a construção foi ameaçada, levando-se em conta que a independência das decisões 

e a necessidade de efetuar um equilíbrio de valores são inerentes à concepção conceitual do 

projeto (DURAND, 2009).  

                                                 

 
30 Essa nova sistematização estimulou o surgimento de um grande mercado de elaboração de planos e projetos, 

dando origem ao surgimento de ampla quantidade e variedade de empresas privadas de consultoria. Por todo o 

país apresentaram-se profissionais das mais diversas formações para assumir o status de planificadores, oferendo 

seus serviços a governadores e a prefeitos imersos na escassez de recursos e na planificação federal (DURAND, 

2009).  
31 Os mecanismos de redistribuição de recursos gerados pela reforma tributária de 1967 e a forte concentração 

de recursos públicos estabeleciam que os Estados e Municípios, para pedir recursos dos fundos, dos bancos ou 

dos ministérios, deviam estar integrados ao Sistema de Planejamento e apresentar planos, projetos e programas. 

Para cada fonte de financiamento correspondia um complexo conjunto de normas, métodos e manuais de 

elaboração de projetos e pedidos, e, em muitos casos, a existência de planos de governo (DURAND, 2009).  
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Esses sopesamentos eram tradicionalmente efetuados pelo arquiteto, em acordo com 

o gerenciador de projetos. Eram resultados de deliberações sucessivas, que tomavam lugar no 

processo de concepção do projeto. Entretanto, com as mudanças de atribuições no processo 

projetual, o arquiteto teve que passar a considerar o parecer de atores mais e mais numerosos. 

Assim, por exemplo, engenheiros orçamentistas participavam exclusivamente da observância 

das exigências da construção, e, com isso, suas intervenções podiam impor consequências 

nefastas sobre a harmonia do projeto. Ao considerarem que havia gastos a mais no orçamento, 

os orçamentistas adotavam adaptações, que podiam ser, por vezes, hierarquizadas de forma 

diferente por diferentes profissionais e clientes. Uma primeira solução consistia em aumentar 

o orçamento, mas ela dependia exclusivamente do gerenciador de projetos, que raramente a 

acatava. As outras soluções consistiam em reduzir os espaços, bem como a qualidade dos 

serviços, isto é, modificar o projeto de forma fundamental, diminuindo seu programa, 

encontrando uma técnica de construção mais econômica ou uma forma arquitetônica mais 

simples (DURAND, 2009).  

As opções defendidas pelo arquiteto e pelo engenheiro eram muitas vezes divergentes. 

O arquiteto podia tentar preservar a qualidade dos serviços relacionados com a harmonia 

(notadamente a escolha dos materiais), em detrimento de modificações no programa. Os 

engenheiros, por outro lado, buscavam priorizar as soluções que permitissem preservar o 

programa de operação, ainda que deixasse o projeto “pelado” – segundo a expressão que os 

arquitetos utilizam para essa última opção (CHAMPY, 2011). 

Nas décadas anteriores ao regime militar, os engenheiros assistiam o arquiteto quando 

este deles necessitavam, seja trabalhando diretamente sob sua autoridade ou no seio de sua 

sociedade, como assalariados ou como contratados. Essa configuração, que antes dava ao 

arquiteto uma posição hierárquica dominante no bojo do processo de criação, praticamente 

desapareceu: os diferentes membros da equipe de criação passaram a ficar em pé de igualdade, 

em uma relação que não permitia ao arquiteto maneira alguma de impor seu ponto de vista 

aos seus interlocutores sem o suporte de seu cliente. Era frequente que um gerenciador/fiscal 

de projetos impusesse ao arquiteto a presença de um engenheiro conselheiro ou de um 

escritório de consultoria desde o início dos trabalhos de criação, sem sequer considerar o tipo 

de competências necessárias ao desenvolvimento do projeto. O engenheiro chegava mesmo a 

oferecer uma lista fechada de profissionais para escolha do arquiteto, e a determinar a divisão 

da remuneração entre os participantes na criação (DURAND, 2009). 
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Em suma, o contexto envolto em obras de caráter político governamental, no período 

de regime militar, levou à constituição de uma heteronomia da categoria dos arquitetos. Isso 

ocorreu talvez devido ao pesado investimento das grandes construtoras e sua relação com o 

Estado. Portanto, tal momento esteve relacionado diretamente com problemas exteriores, 

sobretudo os problemas do campo político, que ganharam destaque sobre um processo 

projetual respaldado em obras de cunho imobiliário, como também em projetos de aspecto 

monumental e político. Existiu, nesse período, uma incapacidade dos arquitetos de 

transformarem as pressões externas, estimuladas pelo Estado, em demandas internas que 

pudessem fazer a categoria se destacar em outros campos sociais, com a soberania de suas 

competências específicas. Isto posto, supõe-se que a condensação de forças dos arquitetos a 

partir da politização em redes de relacionamentos e serviços, no período anterior à Brasília, 

não se tornou um indicativo de estabelecimento de autonomia profissional.  

Portanto, conclui-se que as lógicas da autonomia no campo político são definidas pelo 

método que o “jogo” impõe e não pelos jogadores. Ou seja, o Estado serve os interesses de 

seus clientes até a medida que ele se serve também ao servi-los (BOURDIEU, 1989). No caso 

dos arquitetos, que tiveram no Estado um intermediador de mercado de trabalho, estiveram 

sempre em condição de serem mercadologicamente orientados pelas problemáticas do campo 

político. Dessa forma, no momento que isso ficou claro, a categoria não se via mais em 

condições de autonomia, pois os regimes políticos e sua relação com o mundo econômico 

exerceram um impacto sobre o mercado de trabalho dos arquitetos. Assim, pode-se observar, 

com base nesses dados, que o Estado define e redefine os constrangimentos profissionais.  

 

2.2. Arquitetos, engenheiros e designers de interiores: as disputas e o papel das entidades 

representativas 

 

Como se observou no tópico anterior, as disputas entre arquitetos e engenheiros foram 

consolidadas no período do regime militar, com a entrada das grandes empreiteiras. A partir 

da constituição do CAU em 2010, acirrou-se uma dura batalha entre arquitetos e engenheiros 

civis, disputa estabelecida no âmbito dos questionamentos quanto às atribuições exclusivas 

do arquiteto, sobretudo à elaboração de projetos de arquitetura. Nessa disputa, as partes 

envolvidas buscaram analisar as estruturas curriculares dos cursos acadêmicos das duas 

esferas profissionais.  Num fracassado esforço de entendimento entre os dois grupos 

profissionais, criou-se um litigioso confronto movido pela Federação Nacional dos Arquitetos 
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(FNA), representado por seu presidente o arquiteto Jeferson Salazar, contra o sistema 

CONFEA/CREA. Salazar dizia que inicialmente a FNA iria assumir uma postura de não 

agressão, mas que ao perceberem numa impossibilidade de negociação, diante de tentativas 

de diálogo, em que se sentiam tratados como inferiores, desistiram do debate amigável e 

partiram para a instrução de medidas judiciais.   

Nesse ambiente de disputa, os arquitetos defendiam suas atribuições restritas 

regulamentadas a partir da resolução nº 51 CAU/BR e instituídas, em 2012, a partir da 

fundação do CAU. Em lado oposto, encontramos o discurso dos engenheiros civis apontando 

um suposto direito profissional adquirido em décadas de elaboração de projeto arquitetônico. 

Em vista disso, vemos a participação das representações associativas em defesa da atuação de 

seus grupos profissionais no mercado de trabalho. Assim, identificamos, nessa conjuntura, a 

luta pelo reconhecimento do saber como um dos pilares que permitem identificar o poder das 

profissões, o qual está fundado na posse do conhecimento formal, defendido pelas 

associações. Logo, esse conhecimento necessita ser produzido, difundido, reproduzido e, 

portanto, protegido das ingerências de outros grupos profissionais (FREIDSON, 1996).  

Nas narrativas das disputas por espaço no mercado, identifica-se outra classe que 

também se figura como competidora, a saber, os designers de interiores32. É importante 

mencionar que, após a institucionalização do código de ética, pelo CAU, houve uma 

polarização dos arquitetos quanto à aceitação da postura do conselho em fiscalizar os 

arquitetos que praticavam a reserva técnica33. Uma parcela de profissionais é a favor de tal 

prática, em virtude de que a adotam como principal fonte de rendimentos. Já uma outra fração 

da parte polarizada é a favor da posição do CAU, e seu código de ética, posicionando-se 

contrários à RT, pois tal lado entende que a prática da reserva técnica pode ocasionar o 

enfraquecimento da profissão por banalizar o projeto arquitetônico em detrimento de propinas 

de empresários lojistas que compõem a prática da RT. Nesse contexto, existe a participação 

dos designers de interiores que realizam atividades que são consideradas privativas pelos 

arquitetos. A atividade de arquitetura de interiores é a forma de atuação que, à princípio, mais 

causa sombreamento entre os arquitetos e os designers. Portanto passam a existir alguns 

                                                 

 
32 Ver, anexa, nota de repúdio da Associação Brasileira de Design de Interiores (ABD), quanto à Resolução nº 

51 CAU/BR. 
33 Reserva técnica é a prática, por profissionais de arquitetura e urbanismo e designers de interiores, de 

recebimento de comissões ou percentuais financeiros pela especificação de marcas e produtos de lojas dos ramos 

da construção e decoração. 
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arquitetos defensores da RT e compreensíveis com a “coparticipação” dos designers de 

interiores na atividade de arquitetura de interiores, e outros arquitetos contrários à RT e ao 

sombreamento entre arquitetos e designers. 

O CAU, na tentativa de defender suas atribuições, realizou várias reuniões e 

congressos de estudo dos projetos de lei de regulamentação de atividades que até então faziam 

sombreamento com as atribuições dos arquitetos, possuíam credenciais de organizações 

universitárias, mas não possuíam leis que as regulamentassem profissionalmente. Em 2017, 

foi aprovado pelo Senado, no dia 17 de novembro, o PLC 97/2015, que deu origem à nova lei 

13.369/2016 e que assegura o exercício da profissão a portadores de diploma de curso superior 

nas áreas de Design de Interiores, Composição de Interior, Design de Ambientes na 

especialidade de Interiores, e em Arquitetura e Urbanismo.  

Várias campanhas de valorização profissional34 e emissões de resoluções têm sido 

realizadas pelo CAU na tentativa de amenizar, ou quem sabe, anular o desgaste da imagem 

profissional perante a sociedade, uma vez que, atualmente, os arquitetos são mais vistos como 

possíveis “decoradores” isentos de algumas atribuições, que foram sendo perdidas no tempo. 

Portanto, tais campanhas de valorização têm se determinado a superar a atual relação de 

mercado, em que os arquitetos se veem reféns de um crescente afunilamento.  

Os principais causadores dessa retração de mercado, conforme dados de 

representantes do IAB (2017), são os seguintes: o degaste da arquitetura moderna a partir da 

década de 70; a diluição do trabalho do arquiteto em grandes empresas e nos órgãos públicos, 

secundarizando a importância da arquitetura; o surgimento do movimento pós-moderno, 

incentivado pela propaganda das imobiliárias; a permanência do arquiteto na maioria das 

construtoras de baixa qualidade, as quais estendem os projetos e as obras a um prazo que 

extrapola as condições normais de um processo construtivo;; o ensino precário da arquitetura 

na grande maioria das escolas, contribuindo para a má formação de jovens profissionais, 

especialmente no tocante às novas demandas da profissão, relativas a um conhecimento mais 

sistêmico, tecnológico e de gestão de obra; a permanência da maioria das construtoras na 

execução de obras sem projetos detalhados e compatibilizados, gerando desperdícios 

significativos; o aviltamento da profissão, manifestado pela secundarização do projeto de 

arquitetura, resolvido pelas áreas de vendas das incorporadoras e o baixíssimo nível de 

honorários para tais serviços, pois enquanto uma corretora de imóvel recebe 6% do valor total 

                                                 

 
34 Ver anexo III. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122623
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do empreendimento e o recebe no ato da venda, os escritórios de arquitetura lutam para elevar 

seus honorários em 1% ou 1,5% do valor da obra, o que quase sempre não paga os custos de 

produção de um bom projeto. Discursos como o do arquiteto Marcos Bertoldi35 identificam 

essa insatisfação com o encolhimento do mercado: 

 

Temo que a plena valorização do arquiteto, do modo como desejamos, não ocorrerá 

jamais. Temos falsas expectativas, gostaríamos de acreditar que somos tão 

importantes como médicos, advogados e engenheiros, mas não conseguimos sequer 

convencer setores importantes da sociedade da relevância de nossa profissão. O 

nosso trabalho é de difícil apreensão e avaliação, não sendo raro encontrarmos, entre 

os de maior atuação, a pior produção. Somos extremamente dependentes do meio 

cultural e político no qual estamos imersos, na maior parte das vezes refratários às 

questões da arquitetura, apresentadas como muito distantes do interesse comum. Se 

desejamos realmente tornar a profissão minimamente viável, não poderíamos 

aceitar a informalidade profissional como aceitamos hoje. Também é urgente 

separar graduados em arquitetura - hoje atingindo números muito além do razoável 

- daqueles que efetivamente estariam aptos a projetar, aplicando exames específicos 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo.  

 

 

As restrições no mercado de trabalho da arquitetura, que provêm da entrada de grandes 

empreiteiras no Estado, conforme mostrado no tópico anterior, formam circunstâncias de 

exigências profissionais de conhecimento mais técnico, diferente do habitual trabalho do 

arquiteto. Com a chegada dos recursos tecnológicos, as inovações industriais na construção 

civil e a mudança de regime governamental, alteram-se diretamente as condições do processo 

projetual. Essa circunstância criou uma requisição, dos contratantes de arquitetura, para a 

realização de uma arquitetura mais tecnicista e privada, afastando os arquitetos que não se 

sentiam confortáveis com um perfil industrializado de projetar. Esse contexto condicionou o 

mercado de trabalho a contratar outros atores para atuarem no mercado anteriormente 

dominado pelo arquiteto. Assim, dentro do processo de construção, que tinha o arquiteto como 

o profissional com uma condição de superioridade perante os demais atores, começa-se a criar 

um campo de atuação que vai sendo cada vez mais reduzido para a arquitetura. Dessa forma, 

o surgimento de novos profissionais nesse mercado foi inevitável, possibilitando, assim, o 

crescimento do exercício de engenheiros civis, orçamentistas, paisagistas e designers de 

interiores.    

O contexto de redução do campo de atuação da arquitetura conduz à observação de 

uma estratégia dos arquitetos para ampliação do mercado de trabalho a partir do investimento 

                                                 

 
35 Disponível em: <http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/231/por-que-a-sociedade-nao-valoriza-o-

trabalho-do-arquiteto-290413-1.aspx>. 
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num amplo mercado privado de serviços. Tal mercado está associado às atividades que, numa 

grande maioria, são vinculadas à arquitetura de interiores e que possibilita discussões quanto 

à prática da “reserva técnica”. Tal situação coloca os arquitetos numa condição de disputa 

com os designers de interiores, visando ao alcance das atribuições das profissões envolvidas36. 

Nesse cenário, o CAU se impõe como órgão regulador do exercício profissional da 

arquitetura, editando resoluções37, a exemplo das resoluções nº21, nº51 e nº52, que visam a 

complementar e assegurar o mercado de trabalho dos arquitetos. A Resolução nº 52 aprova o 

código de ética dos arquitetos e urbanistas e serve, também, como instrumento de fiscalização 

de conduta da atividade de arquitetura. Contudo, dentro da esfera de abrangência de controle 

do exercício profissional, o CAU dispõe da condição de órgão fiscalizador, para observar a 

atuação de outros atores que, provavelmente estejam exercendo atividades enquadradas nas 

resoluções acima citadas. A partir da constatação dessas consideradas irregularidades e 

ilegalidades, o conselho passa conferir ações que possam assegurar o direito legal do 

“exercício restrito” da atividade de arquitetura. Portanto, a partir daí é que surgem alguns 

dispositivos para a instalação dos embates, repúdios e litígios.  

Nesse aspecto volta-se a discutir sobre o poder fundado na posse do conhecimento 

formal, que contribui para a proteção contra a ingerência de outros grupos profissionais 

(FREIDSON, 1996). Assim, o conselho emerge como uma expectativa de mudanças 

profissionais para os arquitetos e passa a efetivar ações internas que mudam a dinâmica de 

ações mercadológicas. Uma das ações de maior repercussão do CAU/BR foi a recente edição 

do código de ética para os arquitetos e urbanistas do Brasil. Foi formulado como uma busca 

de resgates dos princípios honoríficos que circundaram a classe profissional durante a emissão 

do primeiro código de ética da categoria, na França (séc. XIX). Dessa forma, vemos a 

existência de uma luta incessante de reconquista de um espaço perdido em décadas de 

evolução, e que está sempre envolto em um propósito de afastamento de atores que, 

supostamente, adentraram nos campos de atuação dos arquitetos.   

O código parece vir retomar discursos iniciados no século XIX, na França, a partir do 

primeiro código de condutas – Le Code Guadet – que propunha conceder aos arquitetos um 

                                                 

 
36 Ver anexo I. 
37 A resolução nº 21 CAU/BR define as atribuições profissionais do arquiteto e urbanista. A resolução nº 51 

CAU/BR dispões sobre as áreas privativas dos arquitetos e urbanistas e sobre as áreas de atuação compartilhadas 

com outras profissões regulamentadas. A resolução nº 52 CAU/BR aprova o código de ética e disciplina do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. O código de ética define parâmetros de conduta para o exercício 

da profissão, traz princípios, regras e recomendações que devem ser igualmente observadas pelas sociedades de 

prestação de serviços com atuação no campo da Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR). 
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status de serem conhecidos socialmente como profissionais disciplinados e honrados, mas 

que indiretamente cobiçavam novos contornos no mercado de trabalho, destacando-se das 

outras atividades ligadas à construção civil. Segundo Champy (2011), a probabilidade de 

criação de situação inversa é digna de atenção, pois a redução da autonomia dos profissionais 

por meio de normas de “boas práticas”38 é suscetível de provocar uma padronização de sua 

atuação e uma “tecnicização” de seu trabalho, de forma a bloquear as reflexões (CHAMPY, 

1996). Está aí a possibilidade de inserção de mais atores na fatia de mercado, já reduzida, dos 

arquitetos.  

Abre-se, aqui, a discussão quanto às teias de poder de uma profissão. Portanto, torna-

se evidente que são as associações, as leis do exercício, as normas e regras de serviço que vão 

refletir não a homogeneidade ou o consenso, mas o poder das profissões (PETRARCA, 2015). 

Assim, as associações fazem-se valer de seu poder de atuação no mercado de trabalho para, 

assim, lutarem pelas atribuições que compõem suas categorias profissionais. Nesse contexto, 

as entidades representativas também fazem-se valer dos componentes curriculares para 

determinarem as fronteiras de atuação de seus respectivos grupos profissionais.  

As profissões envolvidas no processo de luta aqui apresentado vêm recorrendo, pois, 

às suas entidades representativas, na tentativa de assegurarem os conhecimentos acadêmicos 

como uma garantia de atuação profissional. Os embates quanto aos possíveis sombreamentos 

são tratados com base nas disciplinas que compõem as matrizes curriculares de cada grupo 

profissional. Tanto os arquitetos, como os engenheiros civis e os designers de interiores 

buscam defender suas áreas de atuação a partir dos componentes dos títulos acadêmicos. Isso 

significa dizer que a concepção social de uma série de tarefas, ou de um trabalho, é tão 

importante para sua classificação como seu conteúdo (FREIDSON, 1996).  

 

2.3. Estratégias de inserção e formas de atuação profissional 

 

Um dos importantes desdobramentos desta pesquisa inclui as investigações sobre os 

grupos e profissionais de arquitetura que ocupam posições em elevadas e diferentes esferas 

sociais e não apenas na esfera política. Portanto, a partir de tal desdobramento, observaremos 

as estratégias acionadas no decorrer dos itinerários sociais e profissionais para 

estabelecimento e crescimento profissional em determinadas esferas do mercado de trabalho 

                                                 

 
38 Termo utilizado por Champy ao se referenciar às normas técnicas profissionais. 
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de arquitetura. Por conseguinte, este trabalho volta-se também para a análise das diferentes 

condições de inserção e ascensão profissional em universos que provavelmente se tornaram, 

além de um espaço de lutas profissionais pelo controle da reserva de mercado (FREIDSON, 

1998), um ambiente com critérios de pertencimento entre agentes de recursos sociais 

diferentes.  

A explanação aqui proposta iniciará com base na reflexão sobre o discurso de 

vulnerabilidade dos arquitetos frente aos relacionamentos entre profissional/cliente e 

profissional/demais atores. Tal discurso tem repercussão na categoria e sempre está vinculado 

aos desgastes que o grupo profissional de arquitetos anuncia existir nos procedimentos de 

contratação, onde se relatam condições aviltantes de acordo comercial. Para tanto, 

começaremos relatando um fato de relevância que propôs uma estratégia de busca de restrição 

de atuação profissional, a partir da posse da intelectualidade, mas que acabou não obtendo o 

resultado esperado perante as relações de atuação no mercado de trabalho. Essa situação 

contribuiu para novas práticas de mercado relacionadas a outros modos do profissional 

conseguir remuneração, a exemplo de serviços prestados que não estejam relacionados apenas 

com a elaboração de projetos arquitetônicos.  

Em sua trajetória profissional, em um período de provável poder de autonomia, os 

arquitetos abriram mão da prática de algumas atribuições já instituídas na relação 

profissional/cliente. Nesse percurso profissional, nas práticas de relação com os clientes, os 

arquitetos procuravam se distanciar dos engenheiros, apresentando-se de um lado, como os 

responsáveis pelo projeto, ou seja, pela concepção do planejamento arquitetônico e, por outro 

lado, atribuíam aos engenheiros a tarefa de execução, deixando-os como responsáveis pela 

construção da obra (ROSATTI, 2012).   

Os arquitetos tentaram garantir a si mesmos o status de criadores. Tal passo foi 

importante em direção à autonomização do campo da arquitetura em relação à construção, 

mas que, segundo Vilanova Artigas39, foi um processo que significou uma redução do volume 

da clientela. Numa declarada “luta pelo poder intelectual”, considerada, na época – desde 

1930 –, um acesso desigual de atribuições, alguns arquitetos passaram a abrir escritórios com 

a finalidade de vender apenas o projeto do edifício e, assim, atribuir aos engenheiros a tarefa 

de execução da construção da obra (ROSATTI, 2012).  

                                                 

 
39 Vilanova Artigas é considerado um dos principais nomes da história da arquitetura de São Paulo e do Brasil, 

seja pelo conjunto de sua obra aí realizada, seja pela importância que teve na formação de toda uma geração de 

arquitetos. Cf.: <http://arquiteturaurbanismotodos.org.br/vilanova-artigas/>. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_arquitetura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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O investimento em escritório de arquitetura apartado da execução da obra também se 

consagra a uma defesa da prática projetual do arquiteto como produtora de um objeto de valor 

único. Ou seja, ao se estabelecer como profissional liberal, o que está em questão também é 

a possibilidade do arquiteto se elevar à condição de criador, produzindo um artefato que, pelo 

menos em primeira instância, responderia às intenções estéticas do arquiteto de produzir um 

objeto artístico. Amarrado à construção, o arquiteto teria menos autonomia em propor suas 

formas, definir seu estilo, impor sua identidade projetual, assinar seu desenho e vendê-lo 

como mercadoria. Já o escritório exclusivamente de projetos o possibilitaria assumir 

postura autoral, atraindo clientela desejosa de investir em edifícios com estética renovada 

(ROSATTI, 2012).   

O ano de 1945 aflorou as razões e efeitos dessa escolha. Começou-se uma 

movimentação dos arquitetos em busca de reiterar à sociedade a importância de se contratar 

um arquiteto para elaboração do pretendido projeto do edifício. Porém, nessa dinâmica de 

relação de trabalho, a realidade era que os clientes passaram a recusar os trabalhos dos 

arquitetos, decidindo a contratar engenheiros de uma construtora. Dessa forma, o projeto seria 

delegado a técnicos e construtores da empresa, possivelmente contratada. Os clientes optam 

por pagar pela obra construída e, embutido no preço praticado pela construtora, viria o projeto 

do edifício. Até então, a maioria desses profissionais, tal como Artigas, estavam atrelados a 

firmas de construção, em que o cliente contratava tendo como objetivo o produto final, ou 

seja, a obra construída. O projeto arquitetônico estava contido no pacote, ele não se 

caracterizava como mercadoria para o proprietário do empreendimento imobiliário, para 

quem ficava, aparentemente, de graça (ANGELIN, 2010). Após receber informação de que o 

cliente não se valeria de seus trabalhos, Artigas enfaticamente sai em defesa da necessidade 

do projeto, argumentando em números, valores e cifras o quão vantajoso seria ao proprietário 

ter um estudo prévio, um plano minuciosamente elaborado, um desenho garantindo eficiência, 

funcionalidade, adequação ao terreno, economia e beleza (ROSATTI, 2012).  

Em julho de 1945, Artigas escreveu uma carta40 a um cliente reiterando a importância 

de se contratar um arquiteto para elaboração do projeto arquitetônico. Essa carta se torna 

referência, até os dias atuais, para a classe de arquitetos, como ilustração clara de importância 

da contratação de um arquiteto. Ela ainda é utilizada pelo CAU como referência de campanhas 

de valorização profissional realizadas pelo conselho, com o intuito de reerguer a imagem do 

                                                 

 
40 ARTIGAS, Vilanova. “Carta ao cliente”. In. Ferraz, Geraldo. p.49-52. 
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arquiteto como um agente social que mantém sua importância diante das causas que propõem 

qualidade de vida urbana.   

Nesse aspecto, a arquitetura vem frequentemente sendo considerada insuficiente em 

termos de competências e rigor, e, por essa razão, o recurso aos serviços de outros 

profissionais se tornou sistemático. A presença desses atores dotados de competências 

técnicas, sobre as quais a arquitetura perdeu, pouco a pouco, o controle, não é mais novidade.  

Essa conjuntura remete ao âmbito da relação arquiteto/cliente, que se identifica como 

multifacetada. Se, por um lado, é a partir do cliente (e/ou usuário) que a arquitetura adquire 

condições de realização, por outro lado, a relação mostra-se conflituosa, principalmente 

quando o arquiteto passa a ser ou a se compreender como uma peça a mais na engrenagem da 

produção do espaço para consumo (SEGNINI JR, 2002). 

Com o enfraquecimento de interlocução entre os atores, os arquitetos brasileiros 

passaram a agir de forma estratégica e começaram a adotar partidos arquitetônicos41 

fundamentados em conceitos que facilitam o entendimento quanto à análise da arquitetura 

com foco nos projetos residenciais que envolvem gosto e estilo de vida. O tema da habitação 

unifamiliar apresenta um efeito estético provindo da composição plástica emergida da 

preocupação em pensar com profundidade o espaço em função de seu uso. Além disso, os 

engenheiros passaram a ter menos participação e o prestígio das deliberações voltou a recair 

sobre o arquiteto.  

Nessa tentativa estratégica de retirar o engenheiro do relacionamento de trabalho, a 

arquitetura no Brasil passou a ser suporte de mercado na clientela particular com suas 

demandas de mansões e apartamentos de luxo. Com princípios de emprego de materiais caros, 

área total máxima possível e visibilidade a partir da rua, a residência burguesa pode apresentar 

resultados variados de “estilos”, segundo as soluções e os materiais de acabamento 

empregados. Trata-se de uma arquitetura de ostentação42 voltada para um público reduzido, 

composto pela parentela mais imediata dos arquitetos – pais, irmãos, primos, etc;  colegas da 

prática profissional também podem ser incluídos nessa esfera, como engenheiros que 

                                                 

 
 
42 “[...] Tal ostentação não está apenas na visibilidade das fachadas “nobres” escancaradas para a rua, mas 

também na carga de luxo comunicada pelo emprego profuso de materiais de acabamento de alto custo unitário: 

o mármore, o bronze, as guarnições em madeira de lei lavrada etc. E, mais do que isso ao uso perdulário do 

espaço, tal como se observa no número de cômodos e na variedade de serviços e confortos disponíveis em seu 

interior: adegas, saunas, piscinas, quadras de tênis, salas de jogos, bibliotecas, salas de som, salas íntimas, copas, 

bares, salões de festas, como se o máximo de originalidade de um projeto de mansão estivesse na reserva de 

espaço e em instalações para gêneros de lazer que as mansões até o momento disponíveis não conseguiram 

prever” (DURAND, 2009).  
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executam o cálculo estrutural de algum projeto de residência elaborado por arquiteto e que 

também decidem encomendar o seu, como também amigos do professorado superior.  

Vê-se, assim, que uma das principais diferenças entre a análise tradicional , e a análise 

de redes sociais é que esta se centra nas relações e não nos atributos desses elementos, ao 

passo que a outra explica a conduta dos atores em função, por exemplo, da classe social ou 

profissão É o que acontece com os primeiros projetos dos arquitetos recém-formados 

garantidos a partir de relações sociais, sobretudo no perímetro da grande família pertencente 

à alta burguesia que demanda programas propícios à composição de projetos de mansões 

urbanas ou veraneio, projetadas para pais, tios ou outros parentes, divulgadas no círculo de 

amizades da família e logo publicadas na imprensa de arquitetura ou de decoração 

(DURAND, 2009).  

Foi nessa atmosfera que surgiu uma nova categoria de atores. São 

decoradores/designers de interiores, que passam a ser recrutados por alguns engenheiros 

responsáveis em atender aos critérios da clientela da zona de luxo ou semiluxo, devido à falta, 

por parte dos engenheiros, de singular cultivo cultural exigível requerente de um perfil de 

arquitetura personalizada. Nota-se, assim, o enaltecimento da construção habitacional de luxo, 

com projetos de arquitetos enquadrados em círculos sociais restritos, por conta da competição 

travada com os decoradores. A decoração foi ganhando força e estímulos pelos grandes 

fornecedores de produtos para a construção e equipamentos de casas, e pelas instalações 

requintadas de lojas e escritórios que dão descontos para os profissionais que especificam 

seus produtos (DURAND, 2009).   

Nesse contexto, os arquitetos autônomos, que corresponde à maioria dos profissionais 

– durante décadas –, passaram a administrar obras ou trabalhar com arquitetura de interiores, 

pois o preço do projeto arquitetônico tendeu a baixar substancialmente, devido à alta 

concorrência do setor. Assim, a administração do canteiro de obras e a arquitetura de 

interiores apresentaram-se mais lucrativas e tornaram-se a realidade de grande parte dos 

profissionais – uma vez que o preço fixo do serviço é somado ao retorno financeiro da 

contestável reserva técnica (CAU/SP, 2013).  

Os serviços gratuitos também são um dos fatores responsáveis pela redução de atuação 

no mercado. Sobretudo ao estarem atrelados às estratégias das redes de relacionamentos para 

ganhos e favores.  A respeito desse contexto, vale mostrar alguns fatos que envolvem o 

arquiteto de maior notoriedade no Brasil, ou seja, Oscar Niemeyer, profissional que possuiu 

acesso a posições prestigiosas comprometidas em recursos acumulados durante o seu trajeto 
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social e profissional. Sua biografia mostra um aspecto de “militância” associado à rede de 

relacionamentos que lhe atribuiu reputação entre a categoria profissional. A descrição de sua 

carreira é repleta de alusões a projetos que teriam sido “gentilmente” oferecidos a instituições, 

como alguns memoriais e monumentos, “doados” a amigos e clientes, especialmente os 

residenciais, a exemplo dos projetos de residenciais de João Cavalcanti (1940) e Gustavo 

Capanema (1947), o Centro de Estudos e Convenções da Associação Médica do Rio Grande 

do Sul (1973), em Porto Alegre. A contratação de projetos institucionais e empresariais 

poderia incluir, quase como regra, um projeto residencial oferecido de forma gratuita ao 

contratante. Outro exemplo disso foi a residência de fim de semana na Pampulha projetada 

para Juscelino Kubitschek, em 1943, assim como a residência de Nara Mondadori, em Cap-

Ferrat, em 1968, e a “casa de fazenda” de Orestes Quércia, em Pedregulho, em 1990 

(DURAND, 2009).  

Essa atuação profissional baseada na gratuidade me remete à época em que estive 

como coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, enquanto conselheiro do CAU/SE na 

primeira gestão do conselho, no período de 2012 a 2014. Nesse espaço aconteceu um dos 

maiores focos de discussão, entre os profissionais de arquitetura, sobre as investigações que 

eram realizadas pela autarquia. Tais apurações situavam-se nas práticas em que o profissional 

recebia comissões ou premiações de fornecedores lojistas, em detrimento de projetos sem 

cobrança de honorários. Nessa condição, o arquiteto não cobrava remuneração da elaboração 

do projeto, como também “sugestionava” aos seus clientes a compra de produtos vendidos 

por lojas premiadoras43. Essa prática é conhecida, pelos profissionais, como reserva técnica e 

é uma atitude condenada no mercado de arquitetura e urbanismo pelo código de ética do 

CAU/BR, que entrou em vigor em setembro de 2013 e previu punições aos profissionais que 

realizam esta prática. Tal situação criou um conflito dentro da classe profissional, polarizando 

as opiniões e atitudes, tornando-se alvo de polêmica entre arquitetos e o conselho de classe.  

Outro aspecto que também leva à reflexão quanto à perda de campo profissional são 

algumas descrições da construção de Brasília, as quais se identificam com questões que 

vulnerabilizam a atividade de arquitetura. Segundo Durand (2013), a construção de Brasília 

teria sido precedida de eventos que repercutiram mal entre os arquitetos brasileiros. As 

minutas dos editais de concursos para o projeto urbano da nova cidade e para os projetos de 

suas edificações públicas foram elaboradas pelo IAB. Mas, Niemeyer, que assumira a 

                                                 

 
43 Lojas que vendem produtos de decoração e construção. 
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coordenação dos trabalhos da recém-criada Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 

Brasil (NOVACAP), eliminaria os projetos arquitetônicos do edital definitivo, sendo que 

diversos deles, como a Praça dos Três Poderes, já estariam em andamento, o que teria 

suscitado uma forte reação da entidade. O grupo de arquitetos mais diretamente ligados a 

Niemeyer teria se organizado para tomar a presidência do IAB e neutralizar a crítica, em um 

episódio turbulento que incluiria uma eleição fraudada e depois anulada (DURAND, 2013). 

A minha experiência profissional enquanto proprietário de empresa de arquitetura e 

construção, que tem como foco o envolvimento em trabalhos ofertados por editais que 

compõem os certames de órgãos públicos e que realizam obras públicas, faz-me ponderar 

quanto à lisura dos processos licitatórios que demandam uma produção alta de projetos e 

execução de obras.  

Vale sobrelevar que em alguns países da Europa também ocorria o declínio de 

sobreposição da atividade de arquitetura e urbanismo sobre as demais envolvidas no processo 

construtivo, sobretudo na França, país de origem do sociólogo francês Florent Champy, e 

local em que surgiu a primeira organização associativa e o primeiro código de conduta 

profissional dos arquitetos44
. Sociólogo, estudioso do trabalho profissional e das dificuldades 

inerentes a este, Champy (2011) faz abordagem sob um novo olhar das recentes trajetórias no 

trabalho, sobretudo quanto à autonomia dos profissionais. Ele tem várias análises sobre a 

arquitetura e, em seus estudos, apresenta algumas conjunturas do grupo profissional que 

podem caracterizar a redução do campo de atuação do arquiteto.  

Como sugere Champy (2011) sobre o caso dos arquitetos na França, são múltiplas as 

circunstâncias que condicionam a retração do mercado de atuação da arquitetura. Ele explica 

que os profissionais passaram a dar uma maior importância ao retorno financeiro e ao 

prestígio que a profissão proporciona. Isso conduziu os profissionais a relegarem o mandato 

(a realização das atividades inerentes à profissão) que é conferido aos agentes que possuem a 

responsabilidade profissional adquirida com o título acadêmico. Tal contexto acarretou a 

                                                 

 
44 Na França, em 1840, foi criada a Societé centrale des architectes français, com o objetivo de garantir a 

discussão sobre a necessidade de um diploma para pôr fim “aos inconvenientes da liberdade absoluta no 

exercício profissional”. Essa discussão se prolongou por muitos anos; em 1881, foi também criada a associação 

de arquitetos diplomados – Societé des Architectes Diplomés par le Gouvernement –, resultado de um 

movimento liderado por Julian Guadet (SEGNINI JR, 2010). Apesar disso, os arquitetos são de opinião que esse 

status não é suficiente, necessitando de um código para serem compreendidos como profissionais disciplinados 

e honrados: por isso todos assinam uma decisão plena ao “Le Code Guadet”, tornando-se a principal obra de 

Julien Guadet. Escrito em quatro volumes, Éléments et théorie de l’architecture, foi publicada entre 1901 e 1904 

e se projetando adiante, em diversas edições. O Livro XIV do último volume, com onze capítulos, intitula-se 

exatamente La profession d’architecte e ficou conhecido como “O Código Guadet”.  

Cf.:  <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.168/5221>. 
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perda de credibilidade dos profissionais e, consequentemente, a diminuição do mercado de 

trabalho.  Isso indica que a diminuição do mercado dos arquitetos parece ser um fenômeno 

universal e não só brasileiro. 

Vê-se na França o mesmo percurso ocorrido no Brasil, onde, no passado, o campo 

profissional era exclusivo dos arquitetos, mas que, gradativamente, foi passando a estabelecer 

um pé de igualdade com os parceiros das equipes que atendem às demandas de programação 

de um mercado repleto de especificidades. O ato de recorrer a esses outros atores justifica-se 

pela complexidade do projeto, que requer a aplicação de saberes que a arquitetura pode não 

dispor. Mas, mesmo se não houver a necessidade de tais saberes, os mesmos poderão ser 

impostos pelo gerenciador de projetos, caso ele os julgue imprescindíveis. .  

As intervenções especializadas conheceram uma ampliação notável, caracterizada 

pelo surgimento de tarefas de criação que não concernem mais apenas aos aspectos técnicos 

da construção, necessários à observância das exigências da construção, mas, também, aos 

aspectos atinentes à harmonia e equilíbrio das especificidades. Os engenheiros conselheiros e 

os escritórios de consultoria passaram a se unir, com frequência, aos paisagistas ou aos 

urbanistas, que se encarregaram de zelar pela boa integração do imóvel ao local; participa 

ainda, às vezes, um profissional da acústica ou mesmo um decorador para contribuir na 

definição dos ambientes. Esses novos parceiros adentram, portanto, cada vez mais, a zona 

restrita do arquiteto (CHAMPY, 2009). 

 

2.4. Postos de atuação em Aracaju 

 

Nesta seção, aborda-se o envolvimento que as atividades profissionais do arquiteto 

estabelecem com o mercado de trabalho na atualidade, em Aracaju, determinando assim, o 

problema da pesquisa em análise. Para desempenhar tal tarefa, torna-se fundamental submeter 

à análise crítica os arquitetos protagonistas no mercado de trabalho, considerando como 

referência do sentido de protagonismo, as informações de cunho socioeconômico existentes 

no censo do CAU/SE, realizado a partir do cadastro de profissionais do sistema de informação 

(SICCAU) do conselho. Com a criação do CAU dos estados e do Distrito Federal, em 2011, 

foi proposto um questionário para mais de 99 mil profissionais que se registraram, de forma 

a promover um recenseamento sobre vários temas inerentes à profissão. Foram mais de 83 

mil respostas de todo o Brasil.  
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As informações, contidas no censo CAU/SE, quanto às “atuações em campos 

profissionais” (Figura 01) e “maiores remunerações individuais” (Figura 02), correspondem 

às diretrizes para configurar o caráter de notoriedade, ao que me refiro aqui de protagonismo. 

Sugiro esse critério para identificação do protagonismo pelo fato de estar diretamente 

relacionado com o tema dessa investigação que envolve uma categoria e sua relação com o 

mercado de trabalho, objeto de análise da pesquisa.  

 

Figura 01: Área de Atuação nos últimos dois anos em Sergipe 

 

Fonte: Censo CAU/SE, 2012. 
 

Figura 02: Faixa de Renda Individual 

 
Fonte: Censo CAU/SE, 2012. 
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As figuras 1 e 2 apontam o perfil de arquitetos que se enquadram no contexto de 

destaque em Aracaju. Tais dados foram obtidos a partir do levantamento dos Registros de 

Responsabilidade Técnica (RRTs) emitidos na capital sergipana através do CAU/SE. 

Verificou-se também nos registros a locação dos arquitetos nos postos no mercado de trabalho 

em Aracaju; em seguida, realizou-se o cruzamento de informações com finalidade de 

determinar quem são os profissionais considerados como personagens principais a serem 

submetidos à abordagem de análise crítica. A partir daí seguiu-se no caminho de apreensão 

do que os arquitetos e urbanistas representam para a sociedade aracajuana, o que eles são 

capazes de realizar e em que áreas podem atuar. 

Na Figura 01, podemos observar as áreas de atuação dos arquitetos sergipanos. Assim, 

para se fazer um recorte mais claro dos requisitos de notoriedade definidos aqui, 

consideraram-se os sete maiores campos de atuação que possuem uma maior significância de 

representatividade das atividades da categoria. Portanto, conforme o censo CAU/SE, 

verificou-se que: 26,25% dos profissionais trabalham, majoritariamente, com concepção de 

projetos; um número menor, mas significativo, 15,52%, participa regularmente da fase de 

execução de obras; a arquitetura de interiores é também uma demanda frequente, com 18,15% 

dos profissionais dedicados a essa área; pequenas parcelas do total da categoria dedicam-se a 

atividades como planejamento urbano (5,40%), paisagismo (5,87%) e ensino (3,98%); e 

8,10% são funcionários do serviço público. Vale esclarecer que o termo “concepção” é 

considerado como a fase de elaboração da ideia do projeto, enquanto o termo “execução” está 

relacionado com o pós-projeto, portanto à realização da obra.    

O levantamento dos RRTs emitidos em Aracaju foi uma ação de elevada importância, 

pois, obrigatoriamente, ao executar qualquer atividade inerente à sua profissão, o arquiteto 

precisa emitir o registro de responsabilidade técnica, com fins de fiscalização pelo CAU à 

averiguação de emissão do documento pelo profissional. No registro, que deve ser emitido no 

momento de ajuste contratual com o cliente, é necessário constar a descrição da atividade a 

ser realizada, como também a remuneração obtida pelo arquiteto. Esses dados são verificados 

pelo fiscal do conselho em situações de denúncia ou campanhas de averiguação, sobretudo 

quanto à fidedignidade das informações no documento, em confronto com o que está sendo 

realizado efetivamente na atividade contratada, como também quanto ao valor cobrado pelos 

serviços, se estão de acordo com a tabela de honorários mínimos, emitida pelo CAU/BR. 

Portanto, todo e qualquer RRT terá esse tipo de informação. Esses são dados de relevância 

para o setor de fiscalização do conselho e são os critérios aqui adotados para determinação 
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dos profissionais protagonistas inseridos nas atividades de maior destaque, apontadas no 

censo do CAU/SE (Figura 01).  

Vale explicar que existem os RRTs referentes às atividades executadas pelos 

arquitetos enquanto profissionais autônomos, desvinculados de condições de emprego. São 

relações de trabalho em que o profissional acorda diretamente com o cliente, e estão 

enquadradas no RRT, que pode ser considerado como um ajuste contratual, onde as partes 

envolvidas no processo concordam com os dados do documento. Esse tipo de registro informa 

o prazo de excução da atividade, comunicando a data de início e previsão de fim. Já quando 

existe uma condição de vínculo empregatício com algum órgão público ou privado, o 

arquiteto se vê na obrigação de emitir o “RRT de cargo e função”. É o tipo de registro 

relacionado diretamente com o profissional, enquanto pessoa física, com qualquer tipo de 

pessoa jurídica, pública ou privada registrada no CAU. Nessa condição o arquiteto se torna o 

funcionário técnico da empresa, comprometido com as atividades pertinentes à profissão 

executadas por exigência de tal instituição. Esse RRT informa o valor salarial a ser recebido 

mensalmente, mas não avisa a previsão de término da atividade. Além do que, a validação 

desse tipo de registro só é concedida pelo conselho, a partir da apresentação do documento 

comprobatório de relação de trabalho, como, por exemplo, carteira de trabalho, contrato de 

prestação de serviço, etc.. Acrescenta-se, nesse âmbito de fiscalização quanto ao 

relacionamento pessoa física/pessoa jurídica, a Lei Federal 4.950-A de 1977, que determina 

o piso salarial para arquitetos e engenheiros. Trata-se de uma das maiores lutas atuais da 

categoria quanto à remuneração, principalmente ao se constatar que 38% dos arquitetos e 

urbanistas do Brasil são assalariados (Censo CAU/BR. 2012). Segundo a lei, o pagamento 

para uma carga horária de 44 horas semanais é de 8,5 salários mínimos. Culturalmente, é 

considerado alto demais pelas construtoras, pelos órgãos públicos e pelos próprios escritórios 

de arquitetura, que na maioria das vezes optam por contratar estagiários em vez de arquitetos, 

tentando assim baratear os custos de manutenção da estrutura de trabalho.    

Conforme as informações do censo do CAU/BR, pouco mais da metade dos arquitetos 

e urbanistas do Brasil trabalha por conta própria. Enquanto 34% fornecem serviços como 

autônomos, outros 20% são donos de escritórios e empresas ligadas a Arquitetura e 

Urbanismo. Os assalariados somam 38%, enquanto 8% possuem outras fontes de renda. Entre 

os contratantes de projetos, a maior parte é composta por empresas e instituições (56,16%). 

Pessoas físicas correspondem a 43,83%. Quanto a Aracaju, foram obtidas informações por 

meio do sistema de inteligência geográfica do conselho, o IGEO, pois o censo ainda não 
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fornece essas considerações. Esse sistema de inteligência tem a possibilidade de rastrear todos 

os RRTs emitidos pelos profissionais, auxiliando dessa forma no complemento de 

informações quanto às características sociográficas dos arquitetos e sua distribuição nos 

postos do mercado de trabalho. O IGEO permite o acesso às principais informações sobre o 

exercício da Arquitetura e do Urbanismo no Brasil, nos estados e nos municípios, como 

emissão de RRT, número de profissionais e empresas ativos, instituições de ensino superior. 

As informações podem ser visualizadas com mapas georreferenciados, como também em 

gráficos e tabelas interativos, imagens, textos e vídeos.  

Os dados do censo são realizados ao nível nacional e também por região estadual, mas 

devemos levar em consideração aqui o percentual maior a 98% de atuação da atividade de 

arquitetura e urbanismo na capital sergipana (figuras 03 e 04), segundo informações do 

CAU/SE. Portanto os dados adquiridos podem ser consideradas como sendo da cidade de 

Aracaju, já que fora da capital a atividade é inespressiva.  

 

      
                Figura 03: Atuação dos Arquitetos em Sergipe                       Figura 04: Atuação das Empresas de Arquitetura em SE 

                         De 11 a 594 atuações em Aracaju                                                        De 02 a 37 Empresas em Aracaju 

                      (594 é o total de profissionais em SE)                                                      (37 é o total de empresas em SE) 
            Fonte: IGEO - CAU/SE. 2012.                                                               Fonte: IGEO - CAU/BR. 2012. 

 

Realizou-se um diagnóstico sobre os questionários aplicados, com o intuito de 

compreensão das trajetórias dos profissionais que ocupam posição de destaque no mercado 

de trabalho. Interpretou-se, assim, uma descrição das suas carreiras, buscando apreender 
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aspectos biográficos, e confrontando com as informações de distribuição dos arquitetos, 

fornecidas pelo CAU/SE, nos postos do mercado de trabalho de Aracaju. Essa verificação 

junto ao conselho foi realizada na continuidade da pesquisa empírica, de modo a contribuir 

na composição do terceiro capítulo. A partir do levantamento dessas carreiras e da 

interlocução com o capítulo anterior, pôde-se depreender como sucederam as transformações 

dentro da classe dos arquitetos, como ocorreu o processo de adaptação e, também, qual o 

entendimento da classe a respeito da sua participação no mercado e dos seus interesses junto 

a seus pares, aos novos atores e à sociedade aracajuana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 3 

UM ESTUDO DA CARREIRA DOS PROTAGONISTAS NA ATUAÇÃO DA 

ATIVIDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO EM ARACAJU/SE 

  

 Este capítulo tem como propósito demonstrar a organização social dos arquitetos e 

urbanistas através de uma análise das características que compõem os critérios das principais 

formas de recrutamento e da hierarquia das atividades do grupo profissional em estudo. As 

trajetórias profissionais e sociais são informações de relevância para esta dissertação, sendo 

reveladas a partir de entrevistas biográficas e de várias informações complementares, como, 

por exemplo, atividades que desempenham e remunerações. Assim, várias informações foram 

movimentadas para, com isso, obter-se dados complementares que revelassem as trajetórias 

profissionais, sociais e escolares dos arquitetos e urbanistas considerados para essa 

dissertação.  

Os arquitetos considerados protagonistas, em Aracaju/Se, e as circunstâncias de suas 

inserções e de desenvolvimento da carreira, são o propósito de análise deste capítulo. Busca-

se, assim, entender a gama de mecanismos de acesso e ascendência na profissão aliada aos 

fundamentos de constituição do mercado de serviços de arquitetura e urbanismo. Portanto, 

para atingir tal finalidade, procurou-se observar as peculiaridades sociais daqueles que 

investiram na arquitetura, em épocas diversas, situando como referência as características de 

dois grupos de profissionais. No total foram entrevistados 14 arquitetos, dentre os quais, 7 

estão no ranking de maiores emissores de RRTs do CAU-SE, já os 7 restantes são arquitetos 

que possuem visibilidade social, através de destaques em mídias específicas da profissão e 

também ocupam posições de chefias em órgãos públicos e empresas particulares.  

 As condições sociais que permitiram as modificações no exercício da arquitetura e 

urbanismo são mostradas a partir da análise da carreira dos arquitetos considerados e dos 

locais e formas de atuação desses profissionais, sobretudo quanto às atribuições, inerentes à 

profissão, e que foram concedidas pelo diploma. Os esforços de análise convergem para o 

período de 1980, momento em que se intensificaram as contratações, pelos governos 

municipal e estadual, de arquitetos vindos de outros estados.  

 O estudo do percurso coletivo da arquitetura e urbanismo é reforçado pela observação 

da trajetória social e profissional dos arquitetos aqui em análise, considerando-se que tal 

estudo pode ser encarado como premissa para traduzir os fracionamentos e os recursos que 

identificam as aplicações na arquitetura em um delimitado período de sua história. Para isso, 

é necessário realizar a apuração dos profissionais que se dedicaram à arquitetura e urbanismo, 
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em diferentes contextos, e, dessa forma, identificar a importância que assume a arquitetura 

frente a outros recursos sociais adquiridos e acumulados pelas origens sociais e pelas 

atividades profissionais e que podem estar além da aquisição do currículo acadêmico.  

Este capítulo permite mostrar o quanto as características daqueles que investiram em 

arquitetura, em termos de recursos sociais acumulados, contribui para consolidar um capital 

de relações sociais fundamentais para a entrada na arquitetura. Para entender a diversidade 

das relações sociais existentes na profissão, a noção de capital social tornou-se um 

instrumento analítico importante. Portanto é nesse aspecto de análise que esta dissertação 

busca dar conta dos processos de formação da profissão de arquiteto e urbanista. Dessa forma, 

por intermédio de modelos analíticos e resultados de investigações empíricas, destacam-se 

aqui abordagens fundamentais para a análise sociológica das profissões e das ocupações, 

apresentando os estudos aqui realizados como instrumentos importantes para a leitura das 

plurais recomposições sociais, econômicas e culturais que atravessam o mundo do trabalho 

nas atuais sociedades globalizadas.  

 

3.1. Início de carreira profissional e o estágio como requisito 

 

O estágio, em construtoras, órgãos públicos e escritórios de arquitetura, apresenta-se 

como uma importante etapa no trajeto de ingresso na carreira profissional, sobretudo a ser 

realizado na formação universitária, momento em que as redes de relacionamento têm uma 

tendência a serem estabelecidas. Dos entrevistados, 88% tiveram sua primeira experiência 

profissional ao ingressarem em estágios. Tal experiência possibilita o conhecimento das 

atividades que são realizadas dentro do escritório de arquitetura ou de construtoras. Os 

estágios possibilitam um conhecimento da dinâmica do processo construtivo e das questões 

referentes à administração do escritório de projeto, propiciando, assim, a prática da atividade 

de arquitetura e urbanismo, ainda sem o registro profissional e sem a habilitação formal para 

atuação.  

A concepção de projeto apresentou-se como a atividade que se faz predominante nos 

momentos de aprendizado em tais escritórios e estágios. Essa condição estimula os alunos de 

arquitetura a iniciarem suas atividades antes mesmo da graduação, produzindo projetos para 

parentes e amigos próximos. Esse momento é essencial pois contribui para a construção de 

um portfólio antes mesmo da conclusão da formação universitária, possibilitando que esses 

alunos “saiam na frente” dos que ainda não têm experiência e conhecimento do mercado e 
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das técnicas das atividades de arquitetura. A partir desse investimento, a rede de 

relacionamentos vai se constituindo de forma mais sólida, pois, ao se estabelecerem 

academicamente como arquitetos, uma clientela já está, de certo modo, formada. Esses 

clientes tornam-se fundamentais, no sentido de que contribuem, por meio de suas demandas, 

no pagamento do curso universitário do estagiário, como também possibilitam a continuidade 

dos trabalhos após o término do curso, pois são tais clientes que farão a divulgação desses 

trabalhos. Portanto percebe-se que o estágio compõe uma das estratégias acionadas no 

decorrer dos itinerários sociais e profissionais para provocar o crescimento profissional em 

determinadas esferas do mercado de trabalho de arquitetura.  

O estágio pode ser considerado como componente do conjunto de artifícios para as 

inserções sociais, pois ele contribui com o acúmulo de recursos que podem ser transformados 

em posições profissionais e destaques de oportunidades de trabalho. Assim, vê-se que os 

títulos acadêmicos podem ser valorizados a partir da obtenção de outros recursos sociais e 

que estão em um processo mais amplo da escolarização. Portanto, o estágio é visto como um 

investimento na atmosfera de iniciação no mercado de trabalho e que, dessa forma, pode se 

tornar de fundamental importância para a obtenção de recursos sociais que ajudam a ampliar 

os espaços de atuação profissional.  

O relato abaixo, de um dos arquitetos entrevistados, ilustra a importância que assume 

a socialização profissional a partir do ingresso nos estágios, sobretudo quanto à constituição 

das redes de relacionamentos que contribuem para a constituição da formação profissional, 

antes e após a titulação acadêmica, como também para a projeção dos trabalhos de visibilidade 

no mercado de trabalho do arquiteto:  

        

Meu pai não tinha condições de me sustentar, mas eu tinha um irmão que estava lá, 

estudante de engenharia que já tinha estágio, já com possibilidades de ficar 

empregado, pois naquela época era assim, a gente se formava e tinha emprego, era 

muito bom. E aí, quando eu fui pra Salvador morar numa república com meu irmão 

[...] e ficou certo assim, meu pai me ajudava, dava uma mesada e meu irmão também 

me ajudou no comecinho. Isso foi no primeiro ano, no segundo ano eu arranjei um 

estágio, aí eu liberei meu pai. O dinheiro do estágio dava para eu viver em Salvador, 

claro como estudante, mas dava, meu pai me dava uma coisa mais, daí meu pai me 

deu um carro, um fusca. O estágio foi fundamental para eu me manter em Salvador. 

Eu estagiei e ganhava meio salário mínimo, pois eram quatro horas por dia, quando 

chegou nas férias eu comecei a trabalhar o dia todo e meu salário aumentou e ao 

retornar das férias permaneci nesse horário. Era estágio no escritório de Ricardo 

Freire45, onde fiquei um ano e meio porque eu comecei a fazer meus projetos para 

amigos em Aracaju, foi quando fiz o meu primeiro projeto, como estudante ainda, 

para um funcionário do Banco do Brasil, que mostrou para os amigos, que gostaram 

                                                 

 
45 Nome Fictício. 



UM ESTUDO DA CARREIRA DOS PROTAGONISTAS NA ATUAÇÃO DA ATIVIDADE DE  

ARQUITETURA E URBANISMO EM ARACAJU/SE 

88 

 

da casa e me chamaram para fazer as casas deles também. Eram pessoas na fase de 

seus trinta anos por aí, famílias com filhos pequenos e todos queriam construir sua 

casa. Naquela época todo mundo morava de aluguel e o BNH começava a fazer os 

financiamentos, então eles tinham facilidade de fazer sua casa. Foi quando resolvi 

sair do estágio porque não estava mais dando conta de tanta coisa, foi quando ele 

disse que estava pensando em me propor sociedade no escritório, mas eu não queria. 

Eu estava projetando para os amigos de meus irmãos mais velhos que eram 

funcionários públicos e aí quando eu me formei eu já me sustentava tranquilamente, 

pois já tinha uma clientela e vivia por conta própria [...]. Eu comecei a fazer as 

primeiras casas para amigos de meus irmãos mais velhos que ocupavam cargos no 

governo, no Banco do Brasil, na CODISE, prefeitura, eram funcionários públicos 

que tinham dinheiro para construir suas casas, pegavam financiamento do BNH e 

construíam suas casas, e aí fiz projeto para um [...] eles eram amigos, o cara gostou, 

um outro quis fazer também, o outro quis fazer, o outro quis fazer [...]para 

funcionários da DESO, da ENERGISA, PETROBRÁS também. Então todos eram 

funcionários públicos e se fazia muita casa e apartamentos, eram poucos aqui na 

época. (Entrevista 3).  

 

 Essa fala demonstra que os espaços são conquistados antes mesmo da obtenção do 

diploma e o fato de que, apenas a apresentação como um estudante de arquitetura, torna 

possível o ingresso em estágios que proporcionam um movimento expressivo na socialização 

do candidato ao ingresso na área. Dessa forma, essa socialização indica que não é apenas por 

meio do título acadêmico que se ocupam os espaços, pois quando se obtém o diploma já se 

tem um conjunto de relações e contatos definidos. Portanto, entende-se que, apesar da 

relevância do diploma para a entrada e crescimento na arquitetura, é preciso levar em 

consideração os demais “títulos” que os arquitetos acumulam para contribuir na sua ascensão 

profissional. Afinal, pelo visto, essa disposição, dos usos sociais do diploma nos universos 

profissionais, está relacionada com a ideia de profissão que alia seus conhecimentos 

especializados à aplicação de sua expertise em diversos meios sociais (HUGHES, 1950).    

 A vivência nos escritórios de concepção de projetos se torna fundamental não apenas 

para angariar conhecimentos técnicos e contribuir na formação de rede de relacionamentos, 

mas também para ajudar no entendimento do cotidiano funcional e administrativo de um 

escritório. Verificou-se que 55% dos entrevistados possuem escritórios de arquitetura, pois 

essa forma de atuação é uma das consequências da continuidade dos trabalhos que vão 

surgindo ao longo da trajetória estudantil e do estágio. Após a formação acadêmica e obtenção 

do título, os clientes que surgiram no decorrer das experiências de trabalho permanecem no 

círculo de relacionamentos e, consequentemente, nos posteriores serviços.  

O estágio também se torna um espaço para conhecer pessoas e conquistar novas 

possibilidades para angariar serviços, mas é necessária uma determinação na proatividade 

individual e investimento na projeção da imagem. Procurar estágios em escritórios que 

tenham uma visibilidade social é importante para criar as possibilidades de exposição. Nesse 
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aspecto, torna-se necessário aproveitar os eventos ligados à área de arquitetura, decoração e 

construção civil, em que o escritório de estágio participe, para tentar se relacionar com as 

pessoas-chave que possam contribuir num impulsionamento da imagem pessoal. Portanto, os 

eventos de lançamento de prédios, inauguração de lojas de decoração e materiais de 

construção, mostras de arquitetura, etc., são locais de ampla procura pelos pretendentes à 

exposição profissional de arquitetura e urbanismo. Ao relatar os aspectos de inserção no 

mercado de arquitetura, um dos entrevistados forneceu alguns elementos dessa forma de 

projeção para uma possível visibilidade social e possível formação de rede de 

relacionamentos.   

Tem um determinado profissional, por exemplo, que eu observo [...] que se tem um 

evento de arquitetura [...] ele vai para um evento, por exemplo, aí ele em vez de 

estar entre seus pares, conversando com os outros arquitetos [...] é importante 

também isso, mas não só [...] ele vai conversar com o dono da empresa, vai se expor 

e diz: eu faço isso, eu faço aquilo outro, ele cava espaços de oportunidade, ele não 

fica na festinha comendo canapé e tomando champanhe. Ele paga uma assessoria 

de imprensa para estar saindo o nome dele, ele paga uma pessoa para sair nos livros 

da sociedade, ele está sistematicamente se colocando para sociedade: eu existo, eu 

estou aqui, eu posso prestar serviço para você. Eu acho que isso faz toda a diferença. 

E a grande maioria dos profissionais, pelo que eu vejo, abre o escritório, conversa 

com os amigos, com os familiares, faz um site, mas não faz a roda girar, não se 

expõe verdadeiramente. (Entrevista 1).  

 

A busca pelo ingresso no estágio se torna uma dinâmica de importância por 

proporcionar a possibilidade de formação do suporte das relações e dos contatos que ajudam 

na entrada da profissão. Conhecer pessoas no meio profissional é importante para constituir 

um ciclo de relacionamentos que cria intermediadores no acesso a posições e postos ligados 

ao exercício da arquitetra e do urbanismo. Portanto, torna-se fundamental o primeiro convívio 

com a atmosfera da atividade de arquitetura e urbansimo, para a ascenção nos cargos de 

destaque na profissão, como também para uma formação mais integral que levará o 

arquiteto a obter uma maior notoriedade frente aos clientes que podem ser adquiridos em 

sua trajetória de formação. Assim, o estágio, oferece a base das relações e das formações 

das redes de contatos.  

A ausência do estágio na carreira do arquiteto pode criar circunstâncias que 

determinem um grau de dificuldade para se relacionar socialmente. Consequentemente, o 

profissional, poderá encontrar o mercado mais restrito após sua formação acadêmica. Nessa 

condição, a universidade exerce uma função significativa, pois nela, é comum existir a 

indicação de alunos para exercerem estágio nas maiores empresas de arquitetura. Dessa 

forma, durante a trajetória acadêmica, a instituição de ensino pode se tornar um espaço de 

formação de base dos relacionamentos e do ingresso no mercado de trabalho. Não é a 
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construção escolar que será a condição única de entrada e progresso profissional, portanto, o 

vínculo com amizades estabelecidas no interior do universo acadêmico é uma condição 

fundamental para a ocupação em estágios e espaços no mercado de trabalho.  

Os dados coletados mostram que uma forma muito comum de entrada na profissão e 

possível ascensão na hierarquia ocorre através de indicações para a ocupação de cargos 

públicos, como chefias e diretorias de instituições do estado. Esses cargos geralmente são 

utilizados como uma garantia financeira para o mantimento do escritório de arquitetura, já 

que a sazonalidade de clientela independe do papel profissional e social que o arquiteto 

conseguiu constituir.  

Os empregos dos arquitetos entrevistados estão relacionados com uma média de 

47,1% de investimentos no funcionalismo público; desse percentual, 60% possuem escritório; 

100% têm pais funcionários públicos e 40% são participantes de entidades políticas. Os dados 

revelam um perfil determinante na composição desses cargos de comissão, onde as inserções 

são amplas e multidimensionais, relacionadas a vários vínculos sociais, como as amizades e 

aqueles estabelecidos no íntimo das relações políticas. Além disso, os dados acima 

comprovam que o investimento nos cargos públicos funciona como um “trampolim” 

financeiro que pode ser revertido na própria carreira profissional, no escritório do arquiteto 

ou em outras propostas comerciais. Observe-se a fala de um arquiteto entrevistado (Entrevista 

4), o qual é servidor público e possui outras formas de rendimento que não estão relacionadas 

com arquitetura.    

[...] Eu tenho umas coisas paralelas, todo dinheiro que eu sempre ganhei, eu sempre 

fui muito de poupar e economizar e nunca deixei dinheiro em banco, eu fui muito 

agressivo nesse sentido de se arriscar, sempre deixei dinheiro na mão de amigos 

meus que trabalham com factoring e aí o dinheiro rende, já tomei prejuízo, mas 

nesses dez anos foi mais ganho do que perda, e aí fez com que esse capital me desse 

para fazer outras coisas, por exemplo, eu fiz investimento em fazenda de camarão, 

em brejo, aí tem negocinho de camarão, tem um dinheirinho rendendo e tem a parte 

daqui, fora quando a gente faz alguma coisa externa, tudo isso eu consegui a partir 

daqui [...]. (Entrevista 4). 

 

As posições, em sua maioria, são cargos de livre provimento e, dessa forma, não 

conferem estabilidade a seus ocupantes, mas proporcionam uma garantia financeira num 

período de quatro anos referentes à gestão governamental. Assim, os arquitetos utilizam dos 

honorários públicos para contituirem novas formas de investimento em outros serviços que 

não obrigatoriamente sejam arquitetura. A procura por ocupação nessas funções é muito 

intensa, pois os salários são altos e a permanência no período de gestão política é garantida, 

já que as indicações para a posse dessas colocações são realizadas por amigos próximos e, em 

alguns casos, por parentes. O prestígio das redes de relacionamentos é considerada como uma 
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abertura na inserção desse mercado e as “influências” quanto às amizades e conhecidos são 

uma via determinate para a ascensão de postos de atuação, como, por exemplo, o progresso 

de estagiário para ocupação direta em um cargo de chefia ou diretoria pública, como 

demosntra o relato abaixo de um entrevistado que está há treze anos trabalhando em um 

órgão público.   

 

O pai da diretora sempre foi funcionário do Banco do Brasil e meu avô era 

funcionário do Banco do Brasil e eles eram muito amigos no banco, e eu não sabia 

disso, mas ela, quando me recebeu, ela chegou até a se emocionar falando que o pai 

era falecido, e eu acho que nem deveria ter muito tempo [...] e assim ela disse na 

hora que meu avô era muito amigo do pai dela e que ajudava muito o pai dela e eu 

acho que agora foi uma maneira de poder retribuir [...], sempre foi assim, muito 

espontânea e verdadeira. A pessoa que consegue ter um bom relacionamento, eu 

acho que na vida em si, não só na profissão só tende a ganhar. A pessoa que faz isso 

com prazer [...] não fazendo uma coisa forçada, eu digo natural, ele tem sim como 

se destacar porque as coisas vão fluir [...]. Eu entrei aqui eu acho que estava no sexto 

período, coloquei o currículo debaixo do braço, vim fazer uma entrevista com a 

diretora, ela era coordenadora ainda, não era nem diretora na época, e aí 

conversando com ela, e ela percebeu meu nome, que é singular, e ela lembrou do 

pai e disse que conhecia meu avô, ela conhecia minha família e, aí, acho que ela se 

sensibilizou e deu a oportunidade de estagiar. Na mesma época, eu consegui um 

trabalho no tribunal de contas, onde recebia muito mais [...], mas eu preferi vir para 

cá que é minha área, vou ganhar menos, mas eu vou aprender e foi o que aconteceu, 

até hoje eu estou por aqui. 

 

Nas relações de trabalho dos arquitetos existem as possibilidades de troca de 

influências, ou seja, numa “via de mão dupla”, as contrapartidas de atendimentos de demandas 

se fazem presentes. Essas correlações acontecem principalmente nas questões de cunho 

político e que envolvem profissionais e pessoas relacionadas ao campo da construção civil e 

que ocupam posições em elevadas e diferentes esferas sociais e não apenas na esfera política, 

como donos de construtoras, grandes empresários e pessoas de influência no mercado 

imobiliário. Nesse aspecto, as relações sociais estão ajustadas por critérios profissionais que 

se estabelecem a partir da autonomia que os cargos públicos proporcionam.  

São as necessidades comerciais que, muitas vezes, determinam a continuidade de 

ocupação no cargo público e também são definidas via “atendimentos” de demandas que as 

relações de amizades estabelecem. Essas são situações que, corriqueiramente, acontecem em 

momentos de alternância da gestão pública, com a troca de secretários. No momento de tal 

alternância, os atendimentos políticos são levados em consideração e os pedidos de 

permanência nos cargos públicos surgem ou não, a partir dos empresários que estão 

diretamente ligados ao cargo público ocupado. São cargos vinculados às secretarias de 

construção e urbanismo, que determinam as obras públicas e particulares que serão 
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executadas na cidade. Por consequência, as indicações de “amigos” para as ocupações de 

cargos de confiança acontecem associados aos favores que são concedidos em forma de 

contrapartida. Exemplo disso são as “desburocratizações” de processos, de empresas, 

dependentes de aprovações em órgãos públicos municipais. Com esses desentraves, os fluxos 

nas redes de relacionamentos vão aumentando e as possibilidades de continuidades nos cargos 

de confiança, a partir de um círculo de influências, são ampliadas. Vejamos o que um dos 

entrevistados relatou quanto à sua experiência na ocupação de um cargo público de confiança 

e como ele lida com as questões de desburocratização na relação de trabalho. Vale destacar 

que o profissional interrogado ascendeu de cargo a partir de seu ingresso no estágio. 

  

Eu acho que hoje eu cheguei aonde eu queria que é chegar à diretoria [...], você estar 

à frente [...] de estar comandando [...] aí você começa a sentir essa importância [...] 

se você disser: você tem influência? Eu vou dizer: tenho; não vou dizer que eu não 

tenho, hoje eu tenho influência, tanto é que eu continuei por influência, influência 

no meio político, porque a gente vai conhecendo as pessoas, eu sempre fui uma 

pessoa de me relacionar muito bem com todo mundo, não tenho inimigo. Minha 

rede de relacionamentos foi tudo fruto do trabalho das pessoas verem o trabalho 

andar, fluir, desburocratizar dentro da medida do possível. O que eu escuto muito 

deles é que [...] isso aqui não existe se não tiver o bom senso, senão trava, que era 

o que acontecia [...]. E é isso que eu também levo para o ministério público [...] é 

Diego Cajá46, depois eu vou conversar com ele, eu soube que ele está lá agora, mas 

não foi ele não no começo, mas eu estou só esperando uma oportunidade para 

conversar com ele, para poder passar isso para ele, porque Cajá é da nossa [...] aí a 

gente dá para falar de “téte a téte” mesmo [...]. (Entrevista 4).  

  

A expressão “é da nossa” indica uma proximidade com um dos interlocutores do 

processo. A afirmação mostra que o que importa nas relações de trabalho são as 

negociações associadas a um vínculo de amizades pré-estabelecido, isto é, antes mesmo 

das transações de trabalho.     

Nesse aspecto, esta dissertação volta-se também para a análise das diferentes 

condições de inserção e ascensão profissional em universos que se tornaram, além de um 

espaço de lutas profissionais pelo controle da reserva de mercado (FREIDSON, 1998), um 

ambiente com critérios de pertencimento entre agentes de recursos sociais diferentes. No 

contexto em tela, vê-se o cargo de livre provimento como um recurso social de convergência, 

ocupado nas carreiras profissionais dos arquitetos, pois fornece uma condição orçamentária 

que coopera para um aporte de estabilidade financeira temporária.  

 

                                                 

 
46 Nome fictício. 
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3.2. Investimento na carreira e passagem pelos órgãos públicos  

 

O cargo de livre provimento possibilita ao arquiteto um equilíbrio profissional que 

perdura durante um determinado ciclo e que se estende até o momento em que o arquiteto 

consegue angariar novos serviços fora do emprego público. Dito de maneira mais específica, 

percebe-se que os cargos públicos ajudam a dirimir os problemas causados pela sazonalidade 

inerente às atividades de arquitetura e urbanismo. Além disso, existem também os cargos 

honoríficos de chefias, vinculados às entidades associativas de classe que promovem 

visibilidade social e ocasionam ao profissional oportunidades de negociações de reserva de 

mercado, como também a ascendência profissional que pode permitir, talvez, possíveis 

candidaturas políticas.   

 Conforme observado, os órgãos públicos são espaços de investimento na carreira do 

arquiteto e urbanismo. As instituições públicas, atreladas aos serviços de controle urbano e 

de obras públicas, tornam-se espaços que podem oferecer possibilidades de contato com as 

pessoas de influências políticas, como também com as pessoas que detêm o “poder” de definir 

os profissionais que ocuparão os cargos de maior chefia nessas instituições. Além disso, o 

universo desses órgãos é propício à absorção de informações relacionadas a todos os debates 

e a negociações que ocorrem para determinação do crescimento urbano da cidade. Nesse 

aspecto, a atividade de arquitetura e urbanismo está articulada diretamente com os 

direcionamentos técnicos e políticos que esses órgãos determinam. Dessa forma, os arquitetos 

que ocupam cargos vinculados aos órgãos públicos são detentores de informações 

privilegiadas e, em alguns casos, de dados técnicos sigilosos de ordem política. Essa condição 

os define como agentes indispensáveis para a efetivação das ações do órgão e assim a 

permanência do arquiteto no cargo de chefia ganha uma maior credibilidade e garantia.   

O cargo público nem sempre aparece como uma garantia de ascensão para o arquiteto, 

mas, ao se destacarem as experiências adquiridas dentro do órgão ao qual o profissional esteve 

articulado, sua projeção profissional pode assumir uma autonomia utilitária da imagem, já 

que ele vai se tornando detentor de conhecimentos técnicos que o convertem num agente 

diferenciado em relação aos seus pares. É como se o espaço de atuação dentro daquele órgão 

se tonasse de uso e ocupação exclusiva do profissional que assumiu o cargo de chefia da 

instituição. Isso ocorre principalmente enquanto as redes de conhecimento se fizerem 

politicamente fortes durante a permanência do arquiteto no cargo. Em síntese, o cargo público 
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vai formando um profissional de conhecimentos específicos e, assim, propiciando o 

fortalecimento da imagem do arquiteto diante do mercado de trabalho.  

Nesse contexto, o arquiteto dá continuidade à formação de suas redes de 

relacionamentos e nesse fluxo de amizades, vários trabalhos podem surgir, paralelamente, a 

partir de trocas de favores, como por exemplo a desburocratização de processos que são 

iniciados no órgão. Em contrapartida, o proprietário do processo torna-se cliente desse 

arquiteto que facilitou o trâmite de seu processo e, assim, mais uma amizade é criada nesse 

cenário de “acordo de mão dupla”.  

Nos órgãos públicos circulam políticos, empresários, construtores, engenheiros e 

diversos outros atores sociais, e dentro desse conjunto estão as pessoas que fortalecem a 

imagem política do arquiteto e que também se transformam em potenciais clientes. Portanto, 

o órgão público representa, para o universo da arquitetura e urbanismo, um potencial trajeto 

de inserção no mercado de trabalho, e, nessa perspectiva, a intenção de penetração nesse 

circuito da atmosfera púbica torna-se cada vez mais forte, pois é um espaço envolto numa 

diversidade de agentes que produzem fortes possibilidades de ascensão profissional. Nessa 

direção, vários aspectos de crescimento profissional podem surgir, como por exemplo a 

estabilidade financeira dos escritórios de arquitetura e urbanismo, o encadeamento contratual 

com órgãos públicos e a inserção em grandes construtoras/empresas, para assumir cargos de 

chefia. O relato abaixo fornece alguns elementos para observarmos essa relação.  

 

Eu mesmo, quando eu me formei, eu fui convidado para trabalhar no serviço 

público. Aí, fui contratado [...], porque era um órgão que poderia contratar sem 

concurso, emprestado para a secretaria de agricultura [...] safadeza isso, mas eles 

precisavam de um arquiteto lá, aí eles me conheciam, [...] eles tinham que ter feito 

concurso, mas eles me conheciam, porque quando eu me formei eu já tinha feito 

vários projetos, então o diretor do órgão me conhecia, achava que eu era bom para 

o que estavam precisando e me chamou [...] eu estava recém-formado, tinha três 

meses de formado. O chefe do setor me chamou [...]. O chefe que me convidou era 

meu cliente e eu tinha feito a casa dele e ele me conheceu, gostou da casa e aí me 

chamou. Ele me contratou e viabilizou esse negócio porque pelo governo de estado 

não podia contratar porque tinha que ter o concurso. Eu trabalhei lá uns três anos, 

de 1989 até 1992, eu estava recém-formado, eu me formei em dezembro de 1988, 

em março de 1989 eu já estava lá. Eu estava fazendo meus projetos em casa e não 

tinha capacidade para montar um escritório e tudo mais, e eu fazia em casa, não 

tinha despesa, estava começando e aí eu tinha esse receio, não sabia como era o 

mercado, então apareceu esse serviço e achei ótimo, eu tinha um emprego garantido 

ali [...]. Eu trabalhava o dia todo lá e à noite fazia meus projetos [...]. Foi o bairro 

São José todo, o Garcia e a Atalaia [...]. O “bum” do trabalho foi nesse sentindo, 

fazendo residências para funcionários públicos. E aí eu ficava na esperança da 

redução da carga horária do serviço público para ser só seis horas, de 07h às 13h e 

eu já estava com muito trabalho, foi aí que eu pedi uma redução do me trabalho, 

para trabalhar só quatro horas por dia, recebendo metade do meu salário, [...] então 

eu pedi a redução de minha carga horária e eu consegui, comecei a receber metade 

do salário e passei a trabalhar só pela manhã e aí eu comecei a ter mais tempo para 
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meu escritório [...], aí eu pedi uma licença sem rendimentos pra me garantir, pra ver 

se ia dar certo. Pedi a licença sem rendimentos porque eu também dizia que eu não 

ia para frente no serviço público porque existia o plano de cargos e salários, onde a 

cada ano você tinha uma avaliação no seu trabalho para você ir subindo de posto. 

Eu dizia: aqui só tem engenheiro agrônomo e eu como arquiteto aqui não vou subir 

para lugar nenhum, então eu não tenho futuro aqui, eu não via perspectiva. Então, 

pedi minha licença com validade de dois anos e me dediquei totalmente ao 

escritório, no término de dois anos eu pedi demissão. Não voltei mais e o escritório 

se estabeleceu. Isso foi em 1993 e fui o primeiro arquiteto que não tinha emprego, 

sendo totalmente autônomo. (Entrevista 3).    
     

O caminho de chegada ao cargo público é estabelecido por várias possibilidades de 

acesso e em muitos casos a realização de atividades inerentes ao órgão é uma delas. Existe 

uma gama de serviços ofertados pelos arquitetos onde é obrigatória a presença da chancela 

do Estado para que a atividade seja executada. São licenciamentos, regularizações, alvarás, 

análises técnicas, determinações de diretrizes, etc., ou seja, um vasto poder de assentimentos 

e determinações que o setor público tem em seu domínio quanto às atividades dos arquitetos. 

Consequentemente, o contato cotidiano do profissional com o órgão público torna-se, até 

certo ponto, inevitável. Nesse sentido, os escritórios e construtoras, que têm a necessidade de 

interação com as regulamentações de ordem pública, precisam manter um intenso contato 

com as diretrizes determinantes que se originam desses órgãos.  

Com essa indispensabilidade de contiguidade de visita aos órgãos públicos, o 

profissional representante da empresa que faz a intermediação com o órgão passa a criar um 

intenso convívio com as pessoas que fazem parte dos processos tramitados nas instituições. 

Dessa forma, um novo ciclo de amizade vai se estabelecendo a partir da disposição de 

amenizações dos entraves dependentes das chancelas públicas das atividades de arquitetura e 

urbanismo. Nessa aproximação com os setores públicos, em que estão envolvidas as 

atividades de arquitetura, o agente que faz a intermediação dos processos, estabelece 

“conhecidos” que passam a compor uma rede de relacionamentos. Com isso, tal rede passa a 

contribuir com o agenciamento de uma possível inserção e ascensão da vida profissional do 

arquiteto dentro do órgão público onde foram criados diversos contatos. 

      

[...] logo depois eu abri meu próprio escritório e aí foi quando eu resolvi vir embora 

para trabalhar na Construtora [...], depois fui para a prefeitura, continuo na 

prefeitura até hoje, não foi concurso, a contratação foi antes da Constituição de 

1988, na verdade na prefeitura não tem nenhum profissional de nível superior 

concursado. Todos que estão lá são velharia como eu. Nunca teve concurso para 

arquitetura e engenharia na prefeitura, teve concurso para pião, mestre de obra, 

fiscal, mas para essa área técnica nunca teve [...]. Eu cheguei na prefeitura porque 

na Construtora eu cheguei a desenvolver alguns projetos para prefeitura, de 

urbanização, não de edificações. A Construtora ganhava a licitação e passava os 

trabalhos para eu desenvolver, na realidade eu fazia mais do que só projetar, eu ia 
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no local fazer o levantamento das necessidades, conversar com a pessoa do órgão, 

para estabelecer o programa, etc., porque chegava: [...] faça uma praça [...], mas 

como assim? Faça uma praça como? Para quem? Com que orçamento? Enfim, o 

básico do básico. Aí, eu comecei a ter contato com pessoas da prefeitura, [...], 

Samuel Vaca47 era o presidente na época, ele gostou do meu trabalho e ao invés de 

pagar a obra na Construtora, ele simplesmente me chamou para fazer o mesmo que 

eu fazia lá só que eu fazia para a própria prefeitura, ao invés dele pagar para a 

empresa desenvolver, botou um profissional dentro da própria prefeitura que 

desenvolvesse isso. [...]. Eu era a técnica do setor, até depois disso, em alguns 

momentos, eu cheguei a exercer funções de chefia [...]. (Entrevista 1). 

 

O órgão público representa um dos principais mercados para atuação na área de 

arquitetura e urbanismo, pois existe uma grande possibilidade de acesso às informações sobre 

o que está tecnicamente ocorrendo no segmento de construção civil na cidade. Nesse aspecto, 

a passagem pelos órgãos públicos torna-se uma intensa avidez pelos profissionais, sobretudo 

ao entenderem que a prática nesse espaço pode conduzi-lo a várias outras instâncias de 

atuação no campo da arquitetura. Isso explica o fato de 67% dos entrevistados estarem 

inseridos em empregos públicos e, em alguns casos, a inserção no “campo público” está 

envolvida com as origens familiares, que possibilitam a continuidade profissional de 

sobrenomes de intensa força política.   

 
 

3.3. Origens sociais e elo familiar  

  

As origens sociais se mostram importantes referências para entendimento do grupo 

analisado, sobretudo quanto ao estudo das características envolvidas em termos de princípios 

sociais e que se refletem nas carreiras profissionais. São quesitos que necessitam de análise 

para a compreensão do processo de entrada no mercado de trabalho do arquiteto e do 

desenvolvimento de suas atividades. Para tanto, é essencial considerar quais são as esferas 

sociais em que os agentes possuem origem e estão inseridos, sejam elas as esferas familiares, 

políticas ou escolares, que contribuem para determinadas apropriações sociais e utilizações 

do diploma. 

 Com relação à profissão do pai, os dados coletados apontam que: 50% são 

funcionários públicos, 40% são comerciantes e 10% são funcionários de empresas 

particulares. Quanto ao nível de escolaridade do pai, 57,1% têm o segundo grau, 28,6% o 

primeiro grau e 14,3% o nível superior. Já quanto à profissão da mãe, 64,3% são donas de 

casa, 21,4% funcionárias públicas e 4,33% são envolvidas com política; e quanto ao grau de 

                                                 

 
47 Nome fictício. 
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escolaridade dessas, 78,6% possuem o primeiro grau, 14,3% terminaram o segundo grau e 

7,1% têm ensino superior48.   

Esses dados mostram que a maioria dos arquitetos vem de uma origem social mais 

baixa, com pais que exercem funções que não precisam de formação escolar e que no conjunto 

têm uma baixa escolarização. Contudo, para essas informações passarem a ter relevância no 

estudo da ocupação de cargos na arquitetura e urbanismo e ascendência na estrutura da 

profissão, é preciso estabelecer relações com a posição atual ocupada na arquitetura, em 

empresas privadas e no órgão público a que pertence o arquiteto. Daqueles que ocupam 

posição de cargo de livre provimento e chefia honorífica, 7 ao todo, 3 são filhos de 

comerciantes, e 4 são filhos de funcionários públicos. Desses profissionais que ocupam cargos 

de funcionalismo público estão os 50% dos pais que possuem até o segundo grau de formação 

escolar. Do total, 14 casos, somente há 1 caso em que a mãe possui nível superior. Nesse caso, 

o profissional é ocupante de um dos maiores cargos públicos de relevância na cidade. Quanto 

à formação dos pais, 8 apresentam segundo grau completo, 5 deles são pais de arquitetos 

funcionários públicos.  

Ademais, da circunstância dos pais com segundo grau completo representarem os 

ocupantes de cargos de chefia pública, faz-se necessário aliar esses dados ao órgão público 

ao qual esses profissionais estão vinculados. As instituições que aparecem os arquitetos como 

ocupantes no quadro de chefias públicas são os seguintes: prefeituras – órgãos de 

licenciamento de obras, secretarias de planejamento, etc. –, o Instituto Banese49 e o CAU/SE. 

Nessas instituições, existem 7 arquitetos cujo pai finalizou o segundo grau completo e apenas 

1 pai possui o primeiro grau. Isso indica que quanto maior a posição ocupada pelo arquiteto 

nos órgãos públicos, maior são os níveis de formação escolar e profissão dos ocupantes de 

cargos de chefia pública. Portanto, nota-se uma homologia entre a posição ocupada no espaço 

profissional e a posição de origem, como sugere Bourdieu (1989), ao ver determinados 

recursos que são associados à família, ao econômico e à política, constituintes de um 

mecanismo de distinção social. 

Essa condição não se restringe aos cargos ocupados nas instituições públicas, pois 

ocorre que um dos arquitetos com maior visibilidade entre seus pares e considerado como 

                                                 

 
48 Ver tabelas em apêndice II. 
49 Instituição vinculada ao Governo do Estado de Sergipe, que tem como propósito promover ações de 

valorização da diversidade do patrimônio artístico-cultural e imaterial do estado. 
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proprietário de um dos maiores escritórios de arquitetura do estado teve, durante sua 

formação, a possibilidade de residir numa cidade do interior dos EUA. Assim, a relação entre 

posições ocupadas nos locais de destaque, visibilidade profissional e social, apresenta-se 

conveniente, visto que as origens sociais altas se constituem como dominantes dentre os 

postos de destaque ocupados.   

A formação escolar dos arquitetos também fornece indicações de suas origens sociais. 

Do grupo dos 14 arquitetos considerados para análise dessa pesquisa, 6 concluíram o primeiro 

e segundo grau em escola privada sem bolsa, 5 em escola pública e 3 realizaram uma parte 

do período escolar em escola pública e outra em particular sem bolsa. Dentre essas escolas 

destacam-se os “colégios de elite” de Aracaju: Colégio Arquidiocesano, Colégio Espírito 

Santo e o Colégio Águia, privados.   

Dos 6 casos em que a formação escolar básica foi realizada em escola privada, todos 

concluíram o nível superior em universidades particulares. Desse conjunto, os 6 ocupam 

cargos de chefias, sendo que 4 trabalham em instituições municipais, 1 no Instituto Banese e 

1 é professor da Universidade Federal de Sergipe e ocupa cargo de direção no CAU.  

Essas informações precisam ser percebidas levando-se em consideração as origens 

sociais associadas ao percurso profissional no âmbito da arquitetura e do urbanismo. 

Relevantes tornaram-se, neste trabalho, os entendimentos que as famílias dos arquitetos 

entrevistados possuem quanto à importância da arte na formação doméstica de seus filhos 

aspirantes a arquiteto. Nesse aspecto, observam-se as relações entre artistas da academia e a 

classe dominante, abordando, nesse sentido, questões relacionadas à formação do campo das 

artes plásticas no Brasil, sobretudo ao se fazer alusão ao período de apogeu da Academia de 

Belas-Artes no Rio de Janeiro e a formação de um importante mercado de arte nas principais 

capitais brasileiras.  

Cabe citar, aqui, um discurso que se faz presente entre os entrevistados. Mencionou-

se a ingerência que o simbolismo da construção de Brasília50 possui na formação do mercado 

de arquitetura e que, de certa forma, também está relacionada com questões políticas que se 

                                                 

 
50 Durand considera que a arquitetura foi a “prima rica” das artes plásticas no Brasil, na fase que vai de Capanema 

a Kubitschek, ou seja, da implantação dos princípios de Le Corbusier no Brasil. Uma série de grandes 

encomendas de governo, culminando com o programa de Brasília, garantiram realizações notáveis e os 

arquitetos, então em pequeno número, puderam criar suas faculdades próprias e modelar o ensino de arquitetura 

segundo os princípios de Le Corbusier.  
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faziam presentes nas práticas de alguns arquitetos de renome na época, como Oscar Niemeyer 

(DURAND, 2009). O relato abaixo corrobora esse tipo de entendimento.    

 

Eu ficava muito encantada com uma vizinha que eu tinha e que era arquiteta [...] 

professora da UFRJ, [...] e ela começou a ver que eu desenhava bem e eu fui para o 

ateliê dela aprender a pintar e aí eu aprendi a pintar, aprendi a desenhar, gostava dos 

trabalhos que ela fazia porque ela era professora da escola de belas-artes e a escola 

de belas-artes era onde era a escola de arquitetura e fui tomando gosto por 

arquitetura, e isso na década de 70, em que eu não era de uma família rica, mas [...]. 

Brasília também mexeu muito com minha cabeça. Eu fui nascida e criada num local 

que fica bem perto da Tijuca, São Francisco Xavier e depois que a gente mudou 

para a Tijuca e também eu tive um pai [...] meu pai era um comunista histórico e 

ficou muito feliz quando Brasília [...] porque o ideal de Oscar Niemeyer, porque ele 

também era do partido comunista, era que Brasília [...] uma construção da sociedade 

sem classe e que Brasília, inclusive a constituição da asa sul, asa norte independia 

de quem ia morar, era a necessidade da sua família [...] e eu tive o meu tio que foi 

morar em Brasília [...], e aí eu conheci Brasília no início e gostava, ficava encantada.  

Eu fui criada num laboratório comunista, os grandes arquitetos [...] Artigas, todos 

eles são daquele tempo, a gente saia e lutava para fazer estágio nesses escritórios, 

[...]. A influência política sempre foi muito forte na minha formação, [...] fui 

funcionária do BNH, eu fui “concurseira”, fui estagiária do metropolitano do Rio 

de Janeiro, fiquei um tempo como arquiteta. (Entrevista 6).  

 

 Remete-se, aqui, ao simbolismo que a arte representa para as classes sociais, 

mostrando que os objetos artísticos se tornaram códigos de uma elite, de uma classe ou de 

uma família (DURAND, 2009). Mas é preciso incorporar essa informação às formas de 

alcançar a importância dos crescentes índices de escolarização das classes médias e altas, 

vinculadas ao conhecimento que as artes proporcionam, como a formação escolar por 

exemplo. Nesse aspecto, identifica-se que 54,5% dos entrevistados estudaram o primeiro e 

segundo grau em escola particular sem bolsa.   

Interessante de se notar na fala de alguns entrevistados é o aspecto relacionado ao 

processo criativo, que possibilita o encaminhamento para outras áreas artísticas, ou seja, não 

apenas à arquitetura. Na verdade, o que também se busca, além da atuação em regiões que 

não são apenas inerentes à arquitetura, são os requisitos básicos para composição de cargos 

que estejam diretamente ligados com a diversidade artística, isto é, cargos de destaque em 

instituições culturais. Assim, quando esses arquitetos indicam as causas que os induziram a 

fazer arquitetura e urbanismo, eles estão também apontando alguns elementos essenciais que 

justificam sua posição de notoriedade. Portanto, o acesso à cultura, de forma geral, 

proporcionado por livros, música, viagens ao exterior, etc., explicitam a dimensão da 

formação cultural para a formação de certas qualidades essenciais na arquitetura e urbanismo.   
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Essa coisa da arquitetura é interessante porque eu tenho um livro lançado em 2001, 

que é um livro de poesias, mas tem fotografias e eu fiz os cenários para as 

fotografias porque eu entendia que só a palavra era pouco e eu precisava da palavra 

da imagem, a imagem para traduzir o que estava também na palavra escrita, então 

assim, eu penso as coisas de forma muito integradas, eu não sei pensar separado, 

então quando eu penso na arquitetura eu já penso na cor, eu penso na música, é tudo 

junto. O que tem me conduzido para fazer essas coisas dos museus [...] eu acho que 

é exatamente isso, a possibilidade de fazer arquitetura, ao mesmo tempo você 

envolve música, você pode compor cenografia, você envolve iluminação, qualquer 

coisa é possível, então eu gosto dessa coisa de poder transitar em várias áreas do 

processo criativo, eu gosto de brincar e de interagir com essas coisas, são coisas que 

eu domino e coisas que eu não domino, mas eu gosto de provocar. Se você 

perguntar: a arquitetura, só, basta? Não, mas ela é um instrumento para que eu possa 

enveredar por outras áreas do processo criativo, porque ela me dá lastro, eu sei 

representar, eu sei desenhar, então quando eu sei desenhar eu sei representar 

graficamente uma ideia [...]. (Entrevista 5).   

   

Soma-se aos critérios de formação para ocupação de cargos de relevância o fato dos 

arquitetos protagonistas possuírem uma origem social mais elevada vinculada a perfis de 

ordem política. Nas interlocuções aqui realizadas, aponta-se um total de 60% dos pais dos 

entrevistados relacionados com entidades políticas; desses, 5 possuem escritório (empresa 

formalizada) e 5 ocupam cargos públicos de relevância. Nota-se que a definição considerada 

fundamental para o exercício da profissão passa pela família e o que ela proporciona em 

termos de acesso a certos recursos. Mas existem recursos vinculados aos sobrenomes das 

famílias que perpassam pelas necessidades de avaliação para a entrada ou não nos cargos de 

ocupação pública. De qualquer forma, a família e suas relações se tornam importantes para o 

exercício da arquitetura. Ao ser questionado quanto à influência do sobrenome político em 

sua carreira, o entrevistado, cujo fragmento de entrevista é citado adiante, relata a importância 

da presença política para a imersão e ascensão na arquitetura e urbanismo.   

 

Eu não tenho do que reclamar [...] o meu sobrenome tem uma coisa aí meio dúbia, 

porque quando meu primo ainda não estava no poder queriam cercear a minha 

atuação porque diziam que meu sobrenome era da oposição, mas eu sempre soube 

lidar com isso e sempre tive o respeito das duas partes, da situação e da oposição, 

então mesmo no governo oposto eu trabalhei [...], nunca tive problema não, mas 

havia gente do circuito que falava [...], mas ele é primo. [...], isso e aquilo. Quando 

meu primo assumiu o governo aí já era outra “vibe” [...] ah, mas porque vai dar para 

ele? É nepotismo porque é parente, então apesar de ter um nome sonoro como 

diziam, eu pagava o preço quando estava na oposição e quando estava do lado 

porque era nepotismo. Não posso dizer que meu sobrenome me atrapalhou, mas 

incomodou muita gente porque eu acho que assim [...] não só pelo fato de meu 

primo ter sido um expoente aqui em Sergipe, e eu acho que o nome dele sempre 

esteve associado também à seriedade, à honestidade, então eu acho que esse legado, 

[...], apesar de nossa família já ter, mas como ele foi a pessoa que mais se projetou 

na nossa família, ele deixou também esse legado para a gente. Até fora daqui de 

Sergipe, as vezes eu me apresento e dizem: ah primo, e tal, tal, tal. Então ele deixou 

essa imagem de seriedade, de ética e tudo, então não posso reclamar não, [...]. 

(Entrevista 5). 

    



UM ESTUDO DA CARREIRA DOS PROTAGONISTAS NA ATUAÇÃO DA ATIVIDADE DE  

ARQUITETURA E URBANISMO EM ARACAJU/SE 

101 

 

 Percebe-se, assim, que a socialização familiar exerce um papel fundamental para a 

obtenção de uma posição social e profissional elevada. Trata-se de uma condição de legado 

cultural adquirido pelos meios de “prestígio social” associados às origens sociais do arquiteto. 

Portanto, a família e a posição de origem podem contribuir na definição social do indivíduo, 

como também na seleção entre membros de um mesmo grupo social e familiar. Dessa forma, 

o reconhecimento das origens sociais pode constituir um artifício de ocupação de algumas 

posições de relevância profissional.       

 

3.4. Currículo acadêmico e jurisdição profissional 

 

 As informações quanto às formações universitárias dos arquitetos protagonistas 

entrevistados mostram que 7,1% iniciaram outros cursos superiores antes de cursarem 

arquitetura; 7,1% concluíram cursos em outras áreas além da arquitetura; 70% só prestaram 

vestibular para o curso de arquitetura sem iniciar qualquer outro curso; 100% tem curso 

superior, na área de arquitetura e urbanismo. Apenas 1 caso teve inserção em outra graduação: 

faculdade de Economia; e 1 caso em que o arquiteto iniciou o curso de Direito, mas não 

finalizou.  

Verificou-se que 60% dos entrevistados concluiu sua graduação em Arquitetura na 

década 2000; os 40% restantes finalizaram sua formação universitária em Arquitetura na 

década de 1980. Um dado relevante nesse aspecto é que 60% dos entrevistados são formados 

na Universidade Tiradentes (UNIT), universidade particular localizada em Aracaju; 14% 

concluíram a graduação em faculdades particulares (Santa Úrsula e Instituto de Ensino 

Bennett) no Rio de Janeiro e 26% são arquitetos formados na UFBA – Universidade Federal 

da Bahia. Verificou-se também que, do total de entrevistados, 21,4% realizaram sua 

formação, em instituição privada, com bolsa de estudos. 

 Quanto à formação continuada em nível de pós-graduação, 40% têm apenas 

especialização; 7,1% tem mestrado; 7,1% têm doutorado e os demais, que correspondem a 

33% dos entrevistados, não são pós-graduados. Quanto à área da pós-graduação, obtiveram-

se os seguintes dados: entre os proprietários de empresas/escritórios (55%), as áreas de maior 

concentração, em nível de especialização, são focadas em gestão, como gerência de projeto, 

gestão empresarial e marketing. Também, há a procura por cursos voltados para arquitetura e 

construções sustentáveis (22,2%). Quanto aos que ocupam cargos de chefia em institutos 

culturais (7,1%), a procura por especializações está mais voltada para o estudo de registro e 

memória visual. Já com relação aos que ocupam cargos de direção nos órgãos públicos 
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(prefeituras) e atuam na área de projetos de interiores, verificou-se que não há a preocupação 

com formação complementar. Os arquitetos que atuam como professores universitários (15%) 

possuem mestrado e/ou doutorado, em Ciências Sociais (mestrado) e em História (doutorado). 

Assim, percebe-se que a escolha das áreas de concentração está ligada aos interesses 

profissionais, bem como às exigências do ambiente de atuação. 

Essas informações concernentes à formação universitária precisam ser associadas aos 

entendimentos globais que os arquitetos possuem acerca da significância do currículo 

acadêmico para a prática profissional. A totalidade dos arquitetos entrevistados defende a 

obrigatoriedade do diploma do curso superior para o exercício profissional, por considerar 

que a composição curricular determina a jurisdição de atuação, e, também, sobretudo no 

contexto atual de sombreamentos presentes nas correntes disputas por espaços de atuação das 

atividades de arquitetura. Contudo, 28,6% (4 casos) entendem que o diploma é uma etapa 

necessária para a habilitação da atuação no mercado de trabalho, mas atribuem ao 

conhecimento prático a responsabilidade no ganho real de capacitação e qualificação para 

operacionalização das atribuições do arquiteto e urbanista. Dos arquitetos que compõem esse 

grupo, 2 são ocupantes de cargo público e 2 são autônomos atuantes em projeto de interiores. 

Vejamos um extrato do diálogo em que um dos entrevistados demonstra sua impressão quanto 

à formação acadêmica superior e a relação que ele faz com a prática profissional. Vale 

ressaltar que esse arquiteto permanece há treze anos trabalhando em cargo público 

comissionado.   

[...]. Meu conhecimento em arquitetura e urbanismo [...] para dizer assim, de zero a 

dez [...], eu acho que quarenta por cento do meu conhecimento foi da Unit e o 

restante daqui. O meu tempo todo foi dedicado aqui, e na Unit eu nunca fui desses 

alunos pra dizer que eu sempre fui dedicado, agora, a partir do momento que eu 

comecei a pagar minha faculdade, os valores são outros e aí você tem que correr 

atrás [...] e eu nunca tive dúvida de que o que eu quisesse ser ia depender do meu 

desempenho profissional [...], e também chega um momento que você vê que a 

faculdade já não agrega mais nada, só lhe consome, só lhe suga, então eu digo: “meu 

irmão eu quero cair fora, eu tenho que cair fora daqui!”. Você se dedica àquela 

tortura que é a monografia [...] nunca chorei por um trabalho na minha vida, chorei 

fazendo a monografia, porque não acabava [...] e a gente vê o quanto é difícil, mas 

não me arrependo de nada, se fosse para fazer, faria tudo igualzinho novamente, sou 

muito feliz com minha profissão e apoio todo mundo que diz que vai fazer 

arquitetura [...]. (Entrevista 4).  

 

A matriz curricular do curso superior é percebida por 71,4% (10 casos) dos 

entrevistados como requisito obrigatório para inserção e atuação no mercado de trabalho. 

Porém, desse conjunto, 3 entrevistados (1 funcionário público e 2 proprietários de 

empresa/escritório) entendem que as faculdades de arquitetura apresentam uma grade 

curricular muito generalista, como se as abordagens acadêmicas ficassem apenas no mundo 
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universitário e não determinassem, de fato, uma mão de obra especializada e qualificada para 

os segmentos específicos do campo de atuação profissional. Inclusive, nesse aspecto, há um 

discurso comparativo da trajetória da arquitetura com outras profissões que requerem uma 

especialização acadêmica ou profissional, como a medicina e o direito. Vejamos:      

    

A importância da grade é imensa, mas o resultado prático tem sido nenhum, as 

faculdades não têm uma personalidade muito bem definida [...], porque que você 

acha que os médicos são valorizados? Uma coisa que eu sempre achei interessante 

é que realmente se a gente tivesse a prova de título, como tem uma OAB, como tem 

na medicina [...], é uma diferença que faz os médicos e os advogados serem mais 

respeitados inclusive, porque os advogados saem generalistas, mas normalmente ele 

vai buscar uma formação complementar para atuar em alguma área, você tem o 

advogado criminalista, civil, patrimonialista, de direitos autorais, enfim, você tem 

várias formações específicas dentro da área, dificilmente você encontra um 

escritório de advocacia generalista e normalmente escritório de arquitetura atira 

para todos os lados [...], essa competição antropofágica que a gente tem é 

complicada. (Entrevista 1).    

 

 Do grupo de entrevistados citado acima, existem 4 arquitetos que percebem a grade 

curricular como um instrumento de capacitação sobre as questões mais técnicas da profissão. 

Esses mesmos arquitetos (proprietários de empresa/escritório) também entendem que a 

arquitetura precisa ter um maior conhecimento das disciplinas que fazem sombreamento com 

a engenharia e que são pouco abordadas na faculdade. Eles percebem a necessidade de ampliar 

conhecimentos – por exemplo, conhecimentos matemáticos –, de modo a não ficarem 

expostos ao risco ainda maior de redução do campo de atuação.      

 

[...]. Eu acho que o arquiteto tem que ter uma formação matemática e tem que ter 

uma formação social e, além disso, uma formação de conhecimento em humanas. 

Matemática porque vai levar ele a conhecer cálculos e conhecer trabalhos 

estruturais. Isso é técnica, é a parte técnica da arquitetura. Com isso, ele vai ter 

capacidade de construir. Não precisa se aprofundar tanto, mas precisa conhecer 

como funciona uma estrutura, isso é importantíssimo, ele pode não aprender a 

calcular, mas ele tem que ter uma base disso. Se ele quiser fazer uma pós-graduação, 

ele pode se especializar e até aprender a fazer estrutura. É como se fosse um médico 

que se forma em medicina geral e depois ele vai fazer sua especialidade.  [...], até 

certo ponto muita gente se especializa em muita coisa, de acordo com o mercado 

[...]. Se a gente está construindo espaços para o homem você tem que entender o 

cliente, entender o meio social que ele vive, a parte comercial, seja lá o que for [...]. 

(Entrevista 3). 

 

  Os entrevistados remanescentes (3 casos) são professores (1 também é diretor cultural 

e 2 foram coordenadores de curso de arquitetura e urbanismo em universidade particular), e 

compreendem a trajetória acadêmica e o diploma como os formadores do perfil 

profissiográfico do arquiteto. Eles entendem que, a partir de um valor conceitual, o currículo 

acadêmico pode se distanciar de questões mecanicistas e possibilitar maior “notoriedade 
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elitista”, aumentando assim as chances de relações comerciais entre os “arquitetos 

acadêmicos” e a classe dominante. Volta-se, aqui, mais uma vez, à questão quanto ao 

simbolismo que a arte representa para as classes sociais, mostrando que os objetos artísticos 

se tornaram códigos de uma elite, de uma classe ou de uma família. Portanto, considerando 

que a classe alta é ávida por consumo de alta arquitetura, o profissional se utiliza de vários 

recursos para sua subsistência profissional e, consequentemente, a ampliação das condições 

de recrutamento para a carreira.  

 

[...] eu estudei num curso que tem mais de cinco mil horas, quando eu deixei a 

coordenação a carga horária mínima o curso era 3.600 horas, então a gente está 

falando de quase duas mil horas de corte, e aí eu vejo cortes de disciplinas cruciais 

para o curso, a gente estudava desenho livre 1 e desenho livre 2, geometria descritiva 

1 e 2, perspectiva e sombra, maquete, hoje em dia não existe mais nada disso, [...], 

então esse corte drástico nas horas acabou cortando disciplinas vitais para o curso e 

acabou o curso ficando muito mecanicista, muito duro, muito rígido, falta dimensão 

conceitual, falta dimensão artística da arquitetura, falta a alma, eu acho que estão se 

formando pessoas que sabem fazer construção e não arquitetura[...]. (Entrevista 5). 

 

 Os entrevistados que defendem a necessidade da formação acadêmica e obtenção do 

diploma (71,4%) concentram-se com maior ênfase entre os proprietários de escritórios de 

arquitetura; já os que prezam mais pela experiência prática para a criação do perfil profissional 

(28,6%)   são funcionários públicos e os atuantes em projetos de interiores. Contudo, é 

indispensável o entendimento acerca do jogo do poder das formas de apropriação dos saberes 

acadêmicos que ocasionam alterações no curso das trajetórias profissionais dos arquitetos, 

influenciando diretamente nos requisitos de recrutamento para atuação profissional.  

Dito isso, retomam-se, aqui, as análises de confrontos inerentes ao ambiente de que 

fazem parte os arquitetos, em concomitância com outros atores de profissões distintas. 

Portanto o que está em jogo não é a formação acadêmica de forma isolada, mas como que os 

arquitetos se utilizam dessa formação para ingressarem nesse mercado de trabalho e, em certa 

medida, constituírem controle sobre o mesmo, em vista das disputas interprofissionais, 

intrínsecas a esse espaço alicerçado em discursos de controle das atividades sombreadas. 

Nesse sentido, quando os arquitetos afirmam que a formação acadêmica é indispensável para 

o exercício de suas atividades, na realidade eles estão tentando impor seus conhecimentos e 

suas habilidades específicas, para constituir um monopólio da expertise, que tem importância 

para a sociedade e possibilita uma posição social de visibilidade. Acreditam que não se deve 

existir uma abertura maior em relação a profissionais concorrentes a esse mesmo mercado de 

trabalho, principalmente designers de interiores e engenheiros civis, profissões que se 

sombreiam na atuação de concepção de projeto arquitetônico.  
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A colocação favorável quanto à presença do diploma como uma garantia para a 

efetivação das atividades de arquitetura está vinculada também aos critérios de formação 

familiar e que fazem diferença no momento de contratação do profissional de arquitetura. Isto 

é, o que se mostra em evidência nem sempre é o conhecimento adquirido durante a trajetória 

na faculdade, mas sim as origens sociais que determinam a atuação no mercado de trabalho, 

como, por exemplo, o local de experiência profissional e não a faculdade. Nesse contexto, o 

que indica a possibilidade de inserção de atuação profissional é o currículo acadêmico, 

utilizado como uma chancela de atuação no campo mercadológico, aliada aos recursos de 

capital social que provêm de famílias com origens sociais mais altas. Já, para os profissionais 

com origens sociais mais baixas, a vivência na faculdade não é apenas o determinante para a 

formação de conhecimentos, mas também para se fazerem os primeiros contatos, com 

professores atuantes no mercado de trabalho, que o possibilitarão ingressar nos estágios que 

serão a porta de entrada para as efetivações em empregos e captação de futuros clientes.  

Aqueles que se colocam defensores do diploma, como constituinte da qualificação e 

habilitação profissional, indicam o currículo acadêmico como essencial para evitar a entrada 

de novos atores no mercado de trabalho, “restrito”, dos arquitetos e urbanistas. A obrigação 

legal do diploma, sendo entendido como um formador da mão de obra qualificada atuante no 

mercado de arquitetura, pode ser percebido como um instrumento legal de garantia dos limites 

da jurisdição profissional. Constitui-se, então, como uma estrutura de poder para a profissão, 

poder baseado na expertise, garantida pelo controle profissional e renovado pela confiança 

entre o profissional e o cliente. Por fim, entende-se como uma reinvindicação de uma 

jurisdição com o pedido de reconhecimento pela sociedade de sua expertise por meio de 

direitos exclusivos.     

 

3.5. Trajetória em associações e a nova regulamentação profissional  

 

 Dos 14 arquitetos entrevistados, todos são associados do CAU; desses, 3 são atuais 

conselheiros estaduais, e 8 já atuaram como conselheiros nas duas gestões passadas, contudo, 

5 também foram conselheiros no CREA, conselho que representava os arquitetos, junto com 

os engenheiros e agrônomos, anteriormente à criação do CAU. O grupo profissional não 

possui, no estado, um sindicato de representação da categoria, e apenas 1 entrevistado paga 

as mensalidades do Sindicato dos Engenheiros de Sergipe (SENGE/SE). O IAB tem apenas 

1 representante entre os entrevistados. 
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 Tais informações a respeito das inserções associativas devem ser vinculadas às 

posições ocupadas e desempenhadas pelos arquitetos protagonistas e que se inclinam a 

estabelecer relação com a filiação coorporativa. Do grupo dos 11 arquitetos que não são 

conselheiros, 5 são funcionários públicos, 3 são proprietários de escritórios e 1 é professor 

universitário. Já dos 3 conselheiros, 2 são professores universitários e 2 são proprietários de 

escritório. O representante do IAB é sócio/proprietário de escritório de arquitetura. Entretanto, 

conforme dados acima, vê-se que existe pouco envolvimento da categoria na ocupação dos 

cargos relacionados com as entidades de representatividade de classe.   

 O CAU é um conselho recém-criado e em sua curta trajetória existem questões que 

podem ter determinado um certo mal-estar quanto aos sentimentos de pertencimento e 

comprometimento com a entidade. A Lei 12.378, de 2010, passou a regulamentar a profissão 

de arquitetura e urbanismo e criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 

Distrito Federal. Do total de 14 entrevistados, 6 (44,4% dos casos) foram contra o 

desvencilhar do conselho anterior (CREA) que abrigava a categoria. Desses arquitetos, 5 

foram atuantes como conselheiro na pregressa autarquia; nesse conjunto, 4 são funcionários 

públicos e 1 é proprietário de escritório. Já dos 3 (22,2%) entrevistados que foram a favor da 

nova regulamentação e criação do conselho de arquitetura, 2 são professores universitários e 

1 é proprietário de escritório. Os 5 (33,4%) entrevistados remanescentes, proprietários de 

escritório e atuantes em projetos de interiores, não têm uma opinião formada quanto à saída 

do grupo profissional do CREA, pois não vivenciaram esse momento enquanto filiados e não 

souberam comentar se essa mudança causou alterações no mercado de trabalho e em suas 

vidas profissionais.  

Os “militantes” (5 casos) que estiveram atuantes no CREA e não foram a favor da 

separação dos conselhos possuem um sentimento de quebra de continuidade dos propósitos 

que foram construídos enquanto estavam operantes no sistema anterior. Inclusive, tais 

militantes possuem o discurso de que, enquanto foram conselheiros, conseguiram compor 

uma união com as demais profissões (engenheiros e agrônomos) da anterior autarquia e, nesse 

contexto, conseguiram eleger um arquiteto como presidente por duas gestões. Assim, após a 

criação do CAU, entendem que a continuidade desse trabalho foi perdida e que com isso as 

disputas de sombreamento foram acirradas. Nesse aspecto, esses arquitetos militantes definem 

o CAU como um órgão frágil, com poucos recursos financeiros e de fraca representatividade 

perante a sociedade, ou seja, é como se nos sete anos de existência do CAU, a sociedade fosse 

perdendo, gradativamente, o entendimento quanto às atribuições do arquiteto e isso acarretou 
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a desvalorização profissional e a redução do campo de atuação. Nessa definição negativa do 

conselho, afirma-se a mudança no mercado de trabalho e essa informação está associada ao 

fato de que todos os ex-militantes do CREA são proprietários de escritórios de arquitetura. 

Vejamos o relato de um arquiteto militante, que participou como conselheiro do CREA e hoje 

não acredita na nova regulamentação do conselho da classe.       

 

Enquanto outros profissionais se uniram para abrir mercado, os arquitetos, meio 

que, se separaram por divisões internas de vários processos, então o mercado de 

arquitetura vem se restringindo, os números falam por si só [...] os números que 

estão aí postos, você começa a ver profissionais até oferecendo projetos de 

arquitetura de graça para captar uma obra, por exemplo, ou para receber comissões 

na venda de produtos. Então, o nosso seguimento está cada vez mais se restringindo 

do ponto de vista da valorização do trabalho e da remuneração do trabalho, por 

consequência. Então, hoje, o profissional de arquitetura normalmente é o menos 

remunerado que os demais profissionais [...] se você chegar numa obra e pegar o 

valor médio que se paga a um arquiteto, vai ser sempre menor do que ao que se paga 

a um engenheiro, então a gente foi perdendo espaço de trabalho, foi perdendo 

mercado e foi ficando desvalorizado como profissão, então o quadro nesse momento 

não é muito favorável à arquitetura [...]. Uma campanha de conscientização do 

trabalho do arquiteto, realizada pelo CAU, seria extremamente importante, eu 

mesma faço muitas coisas que as vezes as pessoas me perguntam: e isso aqui o 

arquiteto faz? Porque eu faço compatibilização, porque eu faço acompanhamento 

de obra, porque eu faço relatório de impacto de vizinhança, porque eu faço relatório 

de impacto ambiental, porque eu faço relatório de impacto de circulação de trânsito, 

coisas que as pessoas não fazem ideia de que o arquiteto faz, porque eu discuto 

infraestrutura urbana, mas isso tudo é atribuição do arquiteto sim, só que as pessoas 

não sabem [...]. Eu acho que eles deveriam ter um papel muito forte de alavancar a 

imagem da profissão, mas não tem, hoje eu sou extremamente decepcionada com o 

papel dessas instituições porque viraram só órgãos cartoriais. (Entrevista 1). 

 

 Alguns arquitetos que fizeram parte do sistema Confea/CREA entendem esse 

conselho como uma entidade forte e que transmite grande credibilidade, por sua reputação. 

Há, também, o entendimento de que, quanto a perfil, o engenheiro é mais organizado e possui 

perfil mais adequado à área de gestão. Assim, muitos arquitetos depositam pouca confiança 

no novo CAU, por considerarem que sua própria categoria carece de características 

profissionais necessárias para a atuação militante em cargos de direção nas entidades 

associativas. Essa imagem atual de órgão autônomo, mas com pouco respeito social, parece 

não atrair os desejos de militância da maioria dos arquitetos. Soma-se a isso o entendimento 

de que uma atividade honorífica vinculada a uma entidade de pequeno porte e que não oferece 

visibilidade social e profissional pode trazer envolvimentos com atividades que podem 

comprometer sua vida profissional. Nesse aspecto, a efetividade das ações do CAU fica 

impossibilitada em consequência da ausência do empenho necessário. 

 



UM ESTUDO DA CARREIRA DOS PROTAGONISTAS NA ATUAÇÃO DA ATIVIDADE DE  

ARQUITETURA E URBANISMO EM ARACAJU/SE 

108 

 

[...] quem vai ser presidente do CAU é alguém que é professor, é alguém que tem 

escritório, alguém que tem outras atribuições e que não vai dar o tempo e a 

dedicação, aquilo vai ser sempre um bico, aquilo vai ser sempre um complemento. 

Tem o lado da projeção social que muitos enxergam, mas a prioridade vai ser o seu 

escritório, o local onde você vai dar aula, porque é aquilo que está sustentando sua 

família, aquilo é que está pagando suas contas [...], porque quem vai ser o salvador 

da pátria que vai abrir mão de suas coisas, de seus trabalhos para poder se dedicar 

exclusivamente ao CAU? Não existe. Eu acho que a sociedade não enxerga o CAU 

não, o CAU ainda não mostrou para que veio, não aparece. (Entrevista 5). 

 

Os dados anteriores demonstram que os professores universitários são os maiores 

atuantes no atual Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe. Na gestão atual do 

CAU/SE, dos 12 conselheiros, 8 (66,6%) são professores universitários e 1 (8,3%) é professor 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS). A nova gestão do 

CAU/SE, que atuará de 2018 a 2020, foi eleita no dia 31 de outubro de 2017 e vale ressaltar 

que as eleições ocorreram com chapa única, e sua composição obteve 60% de candidatos 

professores51. Portanto, percebe-se que a maior participação nessa atividade, de atuação nas 

entidades associativas, está entre os professores universitários, que buscam aliar a função 

acadêmica com a notoriedade que o cargo de conselheiro parece proporcionar.  

No CREA, entre os militantes professores, também existia a nítida intenção de 

incorporar o cargo de conselheiro às atribuições acadêmicas ocupadas no percurso da 

trajetória. Isso ocorria como um complemento de significância na carreira do profissional, 

atribuindo uma simbologia de representação e de poder utilitário face à sociedade. Ou seja, o 

profissional que ocupasse algum cargo de relevância dentro da jurisdição acadêmica da 

arquitetura aliava tal cargo à representatividade de “poder” viabilizada pelo CREA. Isso se 

fazia a partir da ocupação de cargo de conselheiro na câmara de arquitetura da antiga 

associação. Vejamos o que diz um antigo conselheiro do CREA, ex-coordenador de curso de 

arquitetura.   

Apesar da gente ficar ali na sombra das engenharias e agrimensuras a gente fazia 

parte de um conselho que tinha uma solidez nacional, que tinha uma seriedade, que 

tinha um respeito da sociedade, como respeita o CRM, a OAB, então o CREA tem 

uma solidez que assim [...] eu tinha orgulho de carregar a carteira do CREA, eu fui 

conselheiro, eu tinha esse orgulho e quando começou a discussão para separar, eu 

fui contra porque conheço o perfil de nossos colegas, eu conheço as panelinhas, eu 

conheço a vaidade, eu conheço a falta de ética [...]. Não tenho intenção de ser 

conselheiro do CAU, não tenho tempo, nem tenho mais vocação para isso, quando 

eu fui conselheiro do CREA, eu fui porque eu representava a instituição que eu era 

                                                 

 
51 Fonte: CAU/SE. Disponível em: <https://goo.gl/QSN7id>. As informações quanto à atuação dos professores 

foram encontradas nos currículos lattes dos candidatos, dentro da plataforma lattes. Sobre a posse dos 

conselheiros, conferir: <http://www.cause.gov.br/?p=13869>. 

http://www.cause.gov.br/?p=13869
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coordenador52, mas eu não tenho não essa vocação de assumir cargos dessa forma 

não, não me apetece [...]. (Entrevista 5).    

 

 Isso indica uma intensa relação entre a atuação nos conselhos de classe e o exercício 

em espaços acadêmicos. Os ocupantes nos cargos de gestão honorífica no CAU não são 

predominantemente os proprietários de escritórios de arquitetura nem os que atuam no 

funcionalismo público, e sim os que estão nas universidades, atuando como professores e 

coordenadores de cursos universitários.  

 

3.6. Honorários e a reserva técnica 

 

 Dos 14 entrevistados considerados, os dados revelam que: 2 recebem entre 5 – 10 

salários mínimos mensais53; 7 recebem entre 10 – 15; 3 entre 15 – 20; 1 entre 20 – 25 e 1 

acima de 30.  Vale aqui uma distinção significante que está associada à forma de atuação, 

como também aos cargos assumidos pelo arquiteto.  Os dados obtidos nas entrevistas revelam 

que os rendimentos mais elevados se concentram nos arquitetos que possuem escritórios de 

arquitetura. Entretanto, de acordo com o censo do CAU/SE, percebe-se que a grande maioria 

dos arquitetos não é composta por proprietários de empresas, mas por profissionais que 

trabalham como autônomos, sem estrutura formal de pessoa jurídica. Conforme demonstrado 

na Figura 05.  

Figura 05: Pessoas Jurídicas na Área de Arquitetura e Urbanismo em Sergipe 

 

Fonte: Censo - CAU/BR, 2012. 

                                                 

 
52 O entrevistado foi coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo de Instituição de Ensino Superior 

durante cinco anos. 
53 Este trabalho foi realizado no momento em que o salário mínimo correspondia a 930,00 reais.  
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Contudo, vale destacar que, associados a essa referência de maior remuneração 

vinculada aos escritórios de arquitetura, encontram-se dados que demonstram ocupações e 

atividades que complementam a renda salarial do arquiteto empresário. Do conjunto dos 5 

arquitetos que possuem maiores remunerações (de 15 a 30 salários mínimos), a maior parte é 

composta por proprietários de escritório, os quais também realizam outras atividades.  Nesse 

aspecto, existe a seguinte conformação: 1 (acima de 30 SM54) possui uma empresa que presta 

serviço de paisagismo; 2 (de 15 - 20 SM) são funcionários públicos e 2 (de 15 - 20 e de 20 - 

25 SM) são exclusivamente proprietários de escritórios. No grupo de 7 entrevistados com 

salários mais intermediários (de 10 - 15 SM), também se verifica, na realidade de alguns deles, 

o adicionamento de outras atividades e ocupações, de acordo com o seguinte formato: 2 são 

funcionários públicos; 2 são proprietários de escritório e funcionários públicos; 1 é professor 

da UFS e conselheiro do CAU/SE e 2 são exclusivamente proprietários de escritório. Já os 2 

arquitetos com menor remuneração (de 5 – 10 SM) são autônomos e trabalham com maior 

ênfase na concepção de projetos de arquitetura de interiores.  

Na Figura 06, consegue-se identificar, em destaque, as quatro fontes de renda, de 

maior prática profissional dos arquitetos atuantes em Sergipe. Também se identifica, nesse 

levantamento, a relação das remunerações com alguns segmentos de atuação profissional. 

Tais atuações estão em foco nesta dissertação e confirmam a convergência de análise que está 

sendo realizada. Conforme a Figura 06, estes são os segmentos de atividades de maior atuação 

no estado: proprietários de empresas de arquitetura, funcionários públicos e profissionais 

autônomos.  

Figura 06: Formas de atuação de maior significância no sentido dos rendimentos 

financeiros na área de Arquitetura e Urbanismo em Sergipe 

 

Fonte: Censo - CAU/BR. 2012. 

                                                 

 
54 SM – Salário mínimo.  
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O valor de remuneração dos entrevistados que são proprietários de escritórios alcança 

uma média de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Os arquitetos que ocupam cargos públicos 

obtêm valores correspondentes a uma média de R$13.000,00 (treze mil reais). Os autônomos 

que produzem em maior quantidade projetos de interiores têm uma média de remuneração 

que alcança R$7.000,00 (sete mil reais). Portanto, a hierarquia salarial compõe uma “elite” 

de arquitetos e urbanistas, confirmada mediante a associação das remunerações dos arquitetos 

com as posições de atuação e relevância profissional dentro da categoria. Nesse sentido, o 

valor revelado durante a entrevista varia de acordo com as atividades, cargos e formas de 

atuação do profissional (cargos de chefia no funcionalismo público, proprietário de escritório, 

professor universitário, autônomo, etc.). Além disso, existe a Lei Federal 4.950-A, de 1977, 

que determina o piso salarial para arquitetos e engenheiros, mas, na grande maioria das 

admissões, sejam celetistas ou estatutárias, essa lei não vigorou. Segundo a lei, o pagamento 

para uma carga horária de 44 horas semanais é de 8,5 salários mínimos. Culturalmente, é um 

valor considerado alto demais pelas construtoras, assim como pelos órgãos públicos e pelos 

próprios escritórios de arquitetura, que, na maioria das vezes, optam em contratar estagiários 

em vez de arquitetos, a fim de baratear os custos de manutenção da estrutura de trabalho.    

Alguns arquitetos utilizam o título de arquiteto como um agregador de valor ao seu 

trabalho, ou seja, nem sempre a principal atividade realizada por esse profissional é o projeto 

(considerado, atualmente, pelos pares como principal atividade de arquitetura). Um exemplo 

é a utilização dos projetos visando a obter um ganho maior com a atividade de incorporação 

de imóveis. Nessa condição, o projeto não é o foco principal de remuneração, e sim a 

comercialização de vários itens (aprovação em órgãos públicos, viabilidade físico-financeira, 

pesquisa de potenciais clientes, etc.) que vêm agregados à realização do projeto. Assim, 

existem outros elementos, além da arquitetura, que são prioritários para a venda da atividade 

que está sendo realizada. Dessa forma, o que agrega valor a todo esse processo é o fato de ser 

realizado por um arquiteto e não por um leigo, e isso proporciona (no imaginário dos clientes) 

um certo valor ao trabalho realizado.    

 Esse aspecto de inserir a arquitetura em um contexto considerado fora das atribuições 

da categoria de arquitetos surgiu com o entendimento de que o campo de atuação do grupo 

profissional estava se tornando retraído. Um dos motivos dessa retração ocorreu devido a 

fatores vinculados a propostas financeiras aviltantes, como sugestão de contratações com 

preços considerados irrelevantes pela classe de arquitetos. Esses preços irrisórios são, 

geralmente, acolhidos por um perfil profissional que intenciona a entrada no mercado de 
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trabalho, bem como por arquitetos que buscam remuneração em outras atividades em que o 

projeto faz parte como um acessório de formação de preço.  

Essa condição de redução do preço do projeto também faz parte de processos de 

contratação onde a arquitetura se torna um complemento de aquisição pecuniária, e, com isso, 

o arquiteto precisa se direcionar para outras formas de angariar trabalhos. No relato, a seguir, 

de um dos entrevistados, percebe-se o entendimento quanto a essa possibilidade de 

comercialização.    

 

A arquitetura foi um complemento, ela faz parte do contexto. O pessoal relaciona 

muito porque sou arquiteto, mas a arquitetura é insignificante, sempre foi 

insignificante financeiramente dentro do que eu fiz e eu sempre falei isso [...]. A 

arquitetura é irrelevante financeiramente, mas eu sou arquiteto e é isso que vende, 

mas financeiramente ela não dá retorno, eu a utilizo como trampolim, eu uso o 

conhecimento da arquitetura para poder conceber os negócios [...], mas ela não 

remunera diretamente como projeto porque o mercado é prostituído e eu fui 

buscando outras formas de remunerar [...], eu falo, está aqui o projeto, mas eu quero 

“X” por cento do negócio, depois disso eu fui desenvolvendo projetos para receber 

percentual do negócio [...] então a partir de 2009 eu só fiz isso, desenvolvendo 

negócio e vendendo. (Entrevista 9).  

 

Nesse aspecto de complemento financeiro observa-se, no cotidiano de remunerações 

de alguns arquitetos, que existe a prática de atividades relacionadas com o recebimento de 

comissões e que estão “informalmente” inseridas no processo de ajuste contratual dos serviços 

de arquitetura. É uma prática comum no grupo profissional, que é conhecida como RT – 

reserva técnica – e que compõe a remuneração profissional dos arquitetos praticantes dessa 

ação. Nesse aspecto, durante o processo contratual do profissional, existem vários tipos de 

acordos em que o foco financeiro principal não está nos honorários sobre o serviço executado, 

pois a remuneração referente ao projeto se torna irrelevante diante dos valores ofertados pelos 

núcleos de lojistas que compõem o circuito da prática da reserva técnica. Parece existir um 

pacto entre os lojistas e o profissional, onde o trabalho de arquitetura se torna dependente da 

obrigatoriedade de especificação dos produtos que as lojas vendem. Ou seja, o arquiteto 

realiza a atividade contratada, entrega o produto, mas tudo que está especificado no projeto55 

precisa ser comprado, pelo cliente, em lojas que revertam a compra de produtos em uma 

comissão para o profissional. Essa comissão gera um rendimento líquido, em média, de 5% a 

10% sobre o valor do produto vendido na loja indicada pelo profissional. Essa quantia, em 

muitas ocasiões, acaba se tornando a verdadeira remuneração do profissional e, em muitas 

                                                 

 
55 Especificação é a atividade que envolve a fixação das características, condições ou requisitos relativos a 

materiais, equipamentos, instalações ou técnicas de execução a serem empregados em obra ou serviço técnico. 

(Resolução 21 CAU/BR).  
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considerações, percebe-se que a prática da reserva técnica tem se tornado a fonte de renda de 

maior retorno financeiro para os profissionais de arquitetura. Tal condição ocorre, sobretudo, 

em profissionais que atuam como autônomos, em alguns casos com estrutura de 

escritório/empresa, mas que não possuem CNPJ, ou empresa formalizada.  Um dos arquitetos 

considerados, em relato a seguir, afirma a condição da prática da reserva técnica como 

exigência necessária para a composição do rendimento mensal.  

        

A maioria dos profissionais que trabalha com arquitetura de interiores, trabalha não 

como empresa, mas como autônomo. A maioria, pelo que eu vi, dos quase mil 

profissionais que existem em Sergipe [...] não tem nem 5% disso de empresas. Aí 

você se pergunta por quê? O autônomo, em tese, se ele trabalhar de forma regular, 

ele paga um imposto muito alto, em termos de IR, só de INSS vai 20% de uma 

tacada só, os tributos são altíssimos, aí você se pergunta: Por quê que 95% dos 

arquitetos trabalham como autônomos? Porque obviamente não estão trabalhando 

para outras empresas, porque se estivessem trabalhando para outras empresas já 

haveria uma obrigatoriedade de uma nota fiscal, de uma empresa constituída [...], 

porque senão os impostos ficam absurdos, então aí já estabeleceu qual é o grande 

segmento de mercado. Então, esse profissional não paga imposto, em linhas gerais 

é o que acontece, e uma boa parte deles recebe RT das lojas, pela indicação daqueles 

produtos que vão ser incorporados no projeto. Então, muitas vezes, a remuneração 

maior acaba sendo a reserva técnica do que o trabalho do projeto e é um dinheiro 

que fica escondido, digamos assim [...]. Então esse profissional não paga imposto, 

em linhas gerais e uma boa parte deles recebe RT das lojas, pela indicação daqueles 

produtos que vão ser incorporados no projeto. Então, muitas vezes, a remuneração 

maior acaba sendo a reserva técnica do que o trabalho do projeto e é um dinheiro 

que fica escondido, digamos assim, é um dinheiro que está sumido. Então esse que 

tem essa reserva técnica e que está com uma grande projeção de imagem na mídia, 

que frequenta as colunas sociais, que sai nos livros dos destaques da sociedade, 

esses que estão em evidência, eu creio que eles consigam se remunerar bem. 

(Entrevista 1). 

 

Em alguns casos, existe uma “tripla remuneração” associada à condição de trabalho 

que vincula a RT no processo de contratação do arquiteto. É um critério de ajuste no acordo 

comercial, entre o arquiteto e o cliente, em que as exigências do pagamento dos serviços 

prestados pelo profissional são atreladas aos produtos especificados pelo arquiteto e 

diretamente ao momento do ato das compras efetivadas pelo contratante. São comissões que 

agregam valores pecuniários ao serviço prestado pelo profissional, mas que não têm relação 

com o sentido de criação e projeto de arquitetura. Explicando de forma direta, o arquiteto 

estipula ao contratante três acúmulos de pagamento, isto é, o cliente paga pela elaboração do 

projeto, o arquiteto recebe do lojista um percentual no exato momento da compra do produto 

e ainda recebe outro percentual do mesmo lojista, pela indicação da loja no processo de 

relação contratual arquiteto/cliente. Em extrato de entrevista, apresentado a seguir, o 

profissional demonstra incômodo com a prática da RT e confirma a existência de condições 
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“pactuais” para o desenrolar dos requisitos de contratação que estão vinculados à prática de 

recebimento de comissões.    

 

Para a gente que estudou tanto tempo, pegar um projeto e cobrar praticamente de 

graça e que não cobre o custo de nada da gente [...], a gente vai acompanhar o cliente 

tanto tempo, a gente não pode cobrar qualquer valor e tem ainda profissionais que 

cobram na visita, acho que já no próprio contrato [...] eu não sei se isso é certo, [...] 

do profissional botar no contrato que tudo que o cliente comprar, 10% ele tem que 

pagar na hora ao profissional [...], fecha a venda, paga a venda e ele tem que dar 

10% ao profissional. Fora as vezes, os 10% que a loja também dá ao profissional. 

Aí, eu achei um absurdo, teve até clientes meus que já passaram por isso e aí esses 

profissionais que fazem isso estão tudo super bem no mercado [...]. Tem alguns que 

não cobram pelo projeto [...], que eu acho isso um absurdo, ou então colocam 

valores irrisórios do projeto. Então, nós somos pegos muito de surpresa quando 

chega o cliente para dizer: Não, mas o fulano de tal cobrou tanto, por que você cobra 

tanto? Aí eu digo: A gente cobra o justo, a gente não pode cobrar um valor desse 

tipo não, esse aí praticamente não quer cobrar, quer fazer o projeto de graça e 

receber por trás disso, das lojas, a reserva técnica, e isso eu sabia de alguns 

profissionais [...]. (Entrevista 7).   

  

A arquitetura de interiores é vista como a atividade de maior atuação entre os 

profissionais autônomos. Dos arquitetos entrevistados, 77,7% consideram essa atividade 

como a de maior remuneração entre os profissionais. O consumo da aquitetura de interiores 

vem crescendo de forma gradativa na sociedade, sobretudo entre as classes médias e altas, 

justamente por não ser uma arquitetura de fácil alcance financeiro, já que para o arquiteto ter 

uma melhor remuneração ele precisa especificar produtos de maior qualidade e, 

consequentemente, mais caros. Em decorrência disso, o percentual da reserva técnica 

proporciona valores mais altos, já que os produtos especificados são mais caros. Nessa 

atmosfera, inclui-se o entendimento utilitário entre o serviço de arquiteura e o cliente 

(funcionalismo), como também outros interesses que estão envoltos em vantagens 

mercadológicas, que compreendem o seguinte: a avidez de consumo da sociedade alta e os 

benefícios dos lojistas associados ao mercado de trabalho do campo da construção civil.  

 

É um mercado muito difícil, todo mundo levado num efeito manada para a 

decoração, sem pensar, descartando as 247 atividades que o arquiteto pode fazer 

[...]. Mil pessoas brigando por duas atividades, arquitetura e interiores que 

praticamente é a mesma e você tem aí todos projetos ambientais, RAIS, RIV, etc... 

e tem poucos arquitetos nessa área. Quanto à arquitetura de interiores, a faculdade 

vende isso, o mercado vende isso, a sociedade vende isso, as lojas potencializam 

isso e eles são as pessoas que mais disseminam isso através das revistas e 

propagandas, é o glamour e aí o pessoal não pensa [...]. (Entrevista 9).  

 

 Nas figuras 07 e 08, encontram-se duas cofigurações que demonstram a interligação 

de características que determinam a atuação do profissional autônomo praticamente voltada 

para práticas da arquitetura de interiores. Na Figura 07, vê-se que o autônomo constitui-se na 
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forma de atuação de maior ocorrência no mercado de trabalho dos arquitetos, e essa procura 

determina a maior concentração de rendas que, provavelmente, originam-se, em grande parte, 

da atividade de atividade da arquitetura de interiores, conforme demonstra a Figura 08.   

 

Figura 07: A forma de atuação de maior abrangência na categoria 

 

Fonte: Censo - CAU/BR. 2012 

 

 

Figura 08 – Atividade de maior atuação entre os arquitetos 

 

Fonte: Censo - CAU/BR. 2012 
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Dessa forma, a grande maioria das outras atribuições, que não envolvem a arquitetura 

de interiores, mas são inerentes ao campo da arquitetura e urbanismo, são deixadas de lado, 

já que as remunerações nessas outras áreas não alcançam a notoriedade financeira e social 

que o projeto de interiores proporciona. Portanto, essa condição se torna uma estrutura de 

retroalimentação, em que a imagem do arquiteto vai se solidificando, mercadologicamente, 

como um profissional que depende da projeção da autoimagem. Tal aspecto é alimentado pelo 

consumo de uma sociedade alta, que vê o arquiteto como um profissional restrito de 

atribuições, como por um grupo de lojistas, que restringe o mercado de consumo de produtos 

da construção civil. Vemos, no relato seguinte, que existe uma insatisfação com esse mercado 

envolto em propostas e interesses, o qual, como diz o entrevistado, disvirtua o propósito de 

realização da arquitetura e urbanismo.        

 

Há uma desvirtuação [...], você veja que existe um cartel de lojas que premia 

arquitetos, que viajam e tudo, então o arquiteto virou para fazer vitrine da CELI, 

fazer vitrine de loja. As pessoas confundem muito isso, acham que arquiteto é 

decorador, mas é culpa do mercado publicitário. [...], mas acho que existe uma 

demanda de mercado, existia uma classe em ascensão que precisava consumir 

aquele produto, muita gente se informou e enxergou isso, existe um mercado, por 

trás, de esquema de comissões e favorecimentos para premiar arquitetos, muito 

embora isso já foi coibido muito e acabou que isso virou um pandemônio [...]. 

(Entrevista 5). 

 

Nesse sentido, as formas de atuação declaradas durante a entrevista contribuem para 

a variação dos valores de remuneração e, consequentemente, para a formação de uma 

hierarquia financeira. Essas questões permitem perceber que as retribuições financeiras, que 

são vinculadas diretamente a específicas formas de atuação, estão interligadas com origens, 

trajetórias e condições mais altas da sociedade. Por conseguinte, nesse aspecto de 

predominância de atuação em arquitetura de interiores para uma classe considerada elitizada, 

no que diz respeito ao prestígio e destaque de visibilidade e remuneração financeira, compõe-

se, assim, mais uma “elite” de arquitetos autônomos atuantes na concepção de projetos de 

interiores. Essa condição vem marcando a imagem do profissional de arquitetura, reduzindo 

sua atuação em outras esferas inerentes à área e, dessa forma, conduzindo a formatação de 

obtenção de rendimentos a partir do fortalecimento do mercado privado.  

 

3.7. Capital social, jurisdição profissional e investimentos na arquitetura de interiores 

  

 Este capítulo apontou diversas observações de significância, relativas a uma gama de 

recursos sociais que permitem conduzir os arquitetos às possibilidades de atuação em cargos, 
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funções e atividades de notoriedade no mercado de trabalho da categoria. Tais considerações 

possibilitam compreender como ocorrem as inserções profissionais em atividades de 

segmentos considerados de maior relevância no campo de atuação dos arquitetos. Nesse 

sentido, considera-se que as fontes de renda, aliadas às atividades de maior importância no 

universo da categoria, podem ser alcançadas a partir de vários mecanismos de recrutamento, 

que podem estar associados à criação de redes de relacionamentos, às posições de origens 

mais altas, à utilização do diploma como um instrumento de destaque social e ao investimento 

em atividades que produzem maior visibilidade social e retornos financeiros.   

O currículo acadêmico é considerado como um componente fundamental para a 

formação e imersão do arquiteto no mercado de trabalho, mas, para que ele obtenha 

importância, é fundamental sua articulação com outros instrumentos e outras formas de 

recurso. Portanto, concluiu-se que o diploma, mesmo sendo entendido como um forte 

requisito de reserva de mercado, sua utilização jurisdicional não existe sem a vinculação com 

outros recursos que estão além do currículo escolar. Dessa forma, existem aqueles que 

vinculam a força simbólica do título universitário à inserção em estágios, em escritórios de 

arquitetura e construtoras, para, assim, firmarem uma rede de relacionamentos e, 

consequentemente, conquistarem espaços de atuação, antes mesmo da obtenção do diploma. 

Há outros que articulam o diploma com elos familiares de classes sociais mais altas, para se 

utilizarem de influências políticas e sociais e, assim, ocuparem cargos e funções de 

notoriedade, como cargos de chefia em órgãos públicos, por exemplo. Há, também, os que 

investem em projeções da autoimagem, a partir de vários recursos que podem permitir 

prestígio social e, dessa forma, resultar em vantagens mercadológicas ao profissional, que se 

firma como um instrumento de resposta às necessidades de consumo da alta sociedade.  

Uma das questões que as informações coletadas permitem verificar é que, dentre os 

vários tipos de inserções no mercado de trabalho, o arquiteto intenta considerar o diploma 

como dispositivo para que o grupo profissional seja reconhecido e legitimado socialmente, 

sendo detentor monopolista de uma área de atividade profissional. Os arquitetos buscam, com 

isso, conferir-lhes um elevado prestígio social permeado pela conflitualidade e pelo poder de 

controlar e monopolizar determinadas atividades. Dessa forma, o arquiteto oferta-se à 

sociedade como uma mão de obra qualificada e diferenciada, detentora de uma expertise de 

utilidade social, que se firma na relação de confiança entre o profissional e o cliente. 

Sob outra perspectiva, há algumas estratégias de inserção no mercado de trabalho que 

não são associadas diretamente à formação acadêmica e seu poder de jurisdição. É o que 
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acontece na efetivação das atividades relacionadas com o exercício da arquitetura de 

interiores. Tal atividade não requer o diploma para sua efetivação, mas impõe a condição 

mínima do estabelecimento de “boas relações” sociais e comerciais para que o profissional 

possa se manter num ranking de profissionais de intensa visibilidade social. Essa evidência 

pública é requisito essencial de inserção numa elite de arquitetos considerados detentores das 

maiores remunerações, entre seus pares, e que provém da arquitetura de interiores. Esses 

profissionais estão, em sua maioria, envolvidos em condições de contratações comerciais que 

não precisam estar articuladas diretamente com a formação universitária. Entretanto, 

considera-se que a atividade de arquitetura de interiores, atualmente, é a atribuição que detém 

a maior possibilidade de fonte de renda, inclusive com as maiores remunerações diretas e 

indiretas. Dessa forma, não se pode esquecer da importância que adquire essa atividade, 

sobretudo ao percebê-la relacionada, em sua grande maioria, com as atuações de profissionais 

que trabalham de forma autônoma, sem a necessidade de constituição de empresa, o que torna 

as condições de trabalho mais baratas e possibilita uma maior permanência e manutenção do 

profissional no mercado de trabalho.  

Percebe-se que os mecanismos sociais de ascensão e estabelecimento profissional do 

arquiteto e urbanista estão baseados em um capital de relações que abrange outros ambientes 

externos à profissão. Identifica-se que há uma diversidade de mecanismos de inserção 

profissional e que nem sempre o aspecto de formação profissional é o requisito de maior 

relevância para a inserção e ascendência do arquiteto. Nesse aspecto, este capítulo identificou 

as formas de utilização desses variados recursos que contribuem para a inserção e formação 

da hierarquia interna do mercado de trabalho do arquiteto e urbanista. Portanto, o capítulo 

seguinte visa a analisar como as estratégias e recursos, articulados à criação do novo conselho 

de classe dos arquitetos, e as presentes divergências de compreensões, contribuem como 

componente fundamental de formação e preservação do mercado de trabalho do grupo 

profissional em estudo.    
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CAPÍTULO 4 

A JURISDIÇÃO PROFISSIONAL DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E O 

PAPEL DO CONSELHO DE CLASSE NESSE PROCESSO 

 

Este último capítulo foi delimitado para se registrar as concepções a respeito da 

criação do conselho de classe e da Lei 12.378/10, que passa a reger a profissão de arquitetura 

e urbanismo. Procura-se entender as manifestações a favor e contra o surgimento da nova 

regulamentação e quais os verdadeiros aspectos que conduzem à divergência de opiniões.  A 

estruturação da análise parte do modo como os profissionais concebem o papel da autarquia 

a partir da saída dos arquitetos da entidade associativa anterior e as supostas consequências 

dessa situação, bem como das ações iniciais do novo conselho e as consequentes 

interferências nas atuações profissionais. 

Assim como o diploma, o conselho de classe também necessita de vinculações com 

outras esferas e instrumentos de recursos. Essa condição faz-se necessária para que esse órgão 

possa se estabelecer enquanto entidade de ações coletivas comunitárias que compartilha 

valores e ocasiona a união e valorização profissional. Portanto, a análise, que aqui que tem 

merecido atenção, está relacionada com as relações macrossociais determinadas pelo CAU. 

Nesse aspecto, abordam-se questões que transformam a profissão em agente do poder e 

levantam-se questionamentos quanto aos processos que ocorrem no interior das associações, 

buscando-se entender os interesses que estão subjacentes.    

O propósito deste capítulo consiste em analisar os pontos de vista que caracterizam a 

defesa do novo conselho de classe, considerando, para isso, as características destacadas e os 

aspectos aos quais se remetem os arquitetos quando falam em defesa da criação da nova 

autarquia. Portanto, o ponto de partida desta análise diz respeito aos debates que ganharam 

relevância em função das questões relacionadas com as disputas extraprofissionais por 

motivos de sombreamento e limites de jurisdição.  

A nova lei de regulamentação e suas recém-criadas resoluções – Resolução nº 51 

CAU/BR e o código de ética – acirraram processos de divergências com outras profissões, 

como também consequentes divisões internas do grupo profissional de arquitetos e urbanistas. 

Dessa forma, percebe-se que as intenções quanto à criação do conselho vão além de critérios 

que estabelecem as autarquias federais, mas também estão relacionadas com as questões de 

reserva de mercado e limite de jurisdição e poder. 

Nesse contexto, emerge a ideia de regulação profissional a partir das organizações 

associativas, que credenciam os atores especialistas dos afazeres do ofício profissionalizado   
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e ordenam o ajustamento das atividades profissionais. São entidades que possuem diferentes 

módulos de controle e participação, gerando diversas argumentações acerca do “poder”. 

Assentadas na importância de convergência analítica, as associações vêm sendo definidas 

como organizações que administram a prática de um demarcado corpo de conhecimento e 

competências.  Nessa ótica, as associações assumem-se como peças fundamentais na luta pela 

legitimação dos grupos profissionais, tendo em vista a obtenção de vantagens econômicas e 

sociais, sobretudo ao atrair um papel crucial na estruturação ideológica do grupo profissional 

e na luta pela outorga e manutenção através dos mecanismos de licenciamento, garantindo, – 

ou ao menos tentando garantir – assim, a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais 

a partir da institucionalização.  

O projeto de criação do conselho dos arquitetos e urbanistas teve como objetivo criar 

um sentido de autonomia para a classe de arquitetos a partir de uma entidade representativa 

que fosse uniprofissional. Contudo, o discurso de separação da autarquia, que se diz 

sustentado por um período de cinquenta anos, obtém posicionamentos contrários, 

principalmente por profissionais militantes que atuaram como conselheiros no CREA e outros 

que atuam em segmentos da arquitetura que se tornaram alvo de fiscalização das recém-

editadas resoluções do CAU. Além disso, os representantes do antigo conselho, cuja maioria 

era composta por engenheiros, também não foram a favor da saída dos arquitetos da então 

entidade representativa, pois sem os arquitetos a arrecadação da autarquia teve uma redução 

significante.   

Portanto, despontam-se os conflitos em torno da criação do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo e, nesse contexto, entra o IAB como entidade principal de defesa da nova 

regulamentação. Para o instituto, a criação de um conselho representativo de classe, onde a 

atividade de arquitetura e urbanismo são únicas dentro da instituição, é vista como uma 

possibilidade de fortalecimento da profissão, uma vez que o arquiteto passa a ter uma entidade 

associativa que mantenha o foco de valorização profissional de forma exclusiva.  

 Essas considerações são a base de análise da relação entre as concepções favoráveis e 

as contrárias à criação do CAU e a lei de regulamentação profissional. Nesse contexto de 

análise, entende-se que não é apenas o controle sobre a profissão que move os atores 

envolvidos nas questões aqui relacionadas, mas concepções que implicam na forma como 

uma profissão deve organizar-se e restringir seu mercado de trabalho, assim como as 

implicações de alcance social do trabalho do arquiteto.  
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4.1 Sombreamentos e divisão interna da profissão 

  

 As questões de sombreamento nas profissões e nas ocupações relacionadas à área de 

construção civil são discutidas há anos, mas o envolvimento em disputas litigiosas e 

consequente acirramento da discussão passou a ocorrer a partir da existência do conselho de 

arquitetura e urbanismo. Tal situação, já comentada no início desta dissertação, tornou-se 

condição para enfrentamentos, sobretudo quando se tem a intenção de determinar os limites 

de atuação dos grupos de profissionais que se enveredaram nessa dinâmica.  

 Esse tema está envolto em opiniões favoráveis e contrárias quanto às possibilidades e 

necessidades de consenso extraprofissional, pois nessa condição estão acrescidos outros 

interesses que vão além da limitação de entrada de novos atores. Opostos ao posicionamento 

de tolher a inserção de outros atores em áreas consideradas restritas pelo conselho de 

arquitetura, existem aqueles que vêm com naturalidade a diversidade de especialidades 

atuando em projetos de arquitetura. Esse posicionamento vem à tona a partir de um momento 

em que o mercado de arquitetura parece se tornar retraído por diversos fatores e que o 

tornaram cada vez mais restrito.  

 No grupo de entrevistados, 57,1% desses são favoráveis ao sombreamento; 28,6% são 

contra e 14,3% não opinaram nem a favor nem contra, mas consideraram que as atribuições 

devem ser delimitadas pelas entidades de classe.  

 

Tabela 01: Relação das Formas de Atuação Profissional Prioritárias e Opinião Quanto 

aos Sombreamentos 
FORMAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL PRIORITÁRIAS E SOMBREAMENTOS 

 Atuação do Arquiteto    

Percentual 

 

Total 
AUTÔNOMO  

ESCRITÓRIO 

/ EMPRESA  

FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO 

PROFESSOR Frequência Total 

 

Opinião 

A 

favor 
1 6  

 7  

 

14 

57,1%  

 

100% Contra   2  2 4 28,6% 

Não 

opinou 
  3 

 3 14,3% 

Nota: Tabela elaborada a partir dos dados obtidos nas entrevistas. 

 

Vale destacar as relações que a atribuição específica da atividade de arquitetura 

estabelece com as opiniões quanto às questões de sombreamento. Portanto, as formas de 

atuação, são fundamentais na determinação de quem se posiciona contra ou a favor. Nesse 

aspecto, percebe-se que algumas atividades de arquitetura possuem uma ligação direta com 

as práticas de atividades articuladas com outras profissões. Assim sendo, vejamos como 

acontecem tais relações com as atividades realizadas pelos arquitetos entrevistados: dos casos 
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favoráveis, 5 atuam com elaboração de projetos complementares, 2 trabalham com projetos 

de interiores e 1 é paisagista; dos casos em que não foi emitida qualquer opinião a respeito, 

todos os 2 são funcionários públicos; dos entrevistados que são contra, 1 trabalha apenas com 

projeto de arquitetura, 2 são professores universitários e são conselheiros do CAU/SE e 1 

trabalha com arquitetura de interiores. Esse último declarou que sua atuação está reduzida em 

80% por conta do sombreamento.  

 

De 0 a 100, acho que caiu uns 80%, eu tinha um número fantástico de clientes, do 

início da carreira até uns três anos atrás, [...], tinha um número muito grande, tipo 

assim, vinte a trinta clientes por mês, hoje em dia tenho no máximo três clientes por 

mês, e os clientes estão cada vez mais exigentes, não é como antigamente, não é 

como antigamente que faziam orçamento com a gente e aí não tinha tanta opção 

como hoje tem, de profissional formado [...]. (Entrevista 7). 

 

Esse mesmo entrevistado também afirma que, mesmo com a formação e 

estabelecimento da rede de relacionamentos, o contato com o cliente tem sido quebrado a 

partir da entrada de novos atores que articulam entrar no mercado de trabalho com valores de 

projetos mais baratos. Isso indica que o capital social nem sempre é o fator principal de 

permanência no mercado, já que os interesses financeiros sobrepõem os interesses utilitários 

e de relacionamentos.  

 

[...] a gente fazia os projetos da área comum dos empreendimentos deles, então a 

gente tinha um valor bom, a gente recebia um valor interessante deles por esses 

projetos grandes e além desses projetos, os proprietários desses empreendimentos 

procuravam a gente, porque a gente fazia o apartamento decorado, eles gostavam aí 

pegavam nosso contato aí a gente fazia o orçamento e acabava fechando, a gente 

fechou muito projeto por causa da construtora. Na verdade, a gente foi em várias 

construtoras, mas a maioria fechou as portas para gente, nem deram importância e 

aí essa construtora que foi a FFB, abriu as portas para a gente [...] eles já estavam 

com o empreendimento pronto, a gente se ofereceu a fazer esse decorado de graça, 

pois a gente queria mostrar nosso trabalho para eles verem o que iam achar, então 

tinham muitas unidades ainda para vender e depois disso eles perceberam que a 

venda melhorou bastante, porque com o apartamento já todo decorado, a 

visualização é bem melhor para uma pessoa que quer comprar e depois disso eles 

viram que valia apena fazer, eles nunca fizeram apartamento decorado, a gente que 

insistiu, ai depois desse que a gente fez, todos os outros queriam apartamento 

decorado, ai começaram a contratar a gente em todos. [...] A gente pegou uma 

amizade muito grande lá dentro, mas depois desse último empreendimento, a gente 

só fez uma parte dele e aí ele cismou, não teve jeito e ele deu continuidade com 

outro profissional [...]. (Entrevista 7). 

 

 Como visto, dos entrevistados favoráveis ao sombreamento, todos trabalham com 

atividades que não são restritas ao projeto de arquitetura, abrangendo atribuições que, no 
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mercado de trabalho, também dialogam com outras áreas como engenharia civil, decoração56 

e paisagismo. Já os que são contra se dividem entre conselheiros estaduais do CAU/SE e 

atuantes na arquitetura de interiores. Portanto, é um grupo formado por ativistas na defesa da 

restrição de atribuições e por profissionais atuantes no segmento da arquitetura de interiores, 

e que responsabilizam a retração de atuação ao sombreamento com os designers de interiores. 

Logo, percebe-se que, ao defenderem ou serem contra o sombreamento, os arquitetos estão 

defendendo o seu espaço de atuação individual, receando a redução de sua abrangência de 

trabalho. Nesse aspecto, teme-se que exista uma determinação clara de jurisdição e de alcance 

de atuação profissional e, a partir disso, aconteça uma fiscalização mais intensa pelas 

autarquias. Um dos arquitetos que trabalha com arquitetura de interiores afirmou: 

 

O CAU é o conselho, todas as profissões têm um conselho para regularizar a 

profissão, proteger a profissão e também a sociedade. A pessoa que vai contratar 

um arquiteto não deve contratar um charlatão, tem que contratar uma pessoa que 

tenha conhecimento, quer dizer, teoricamente, que pelo menos passou na escola, 

recebeu o diploma. Eu acho que tem que existir o conselho. O CAU tem que 

trabalhar mais [...] começou recentemente [...], mas acho que o CAU tem que 

trabalhar mais no sentido de fortalecer a profissão e não perseguir. Tem que 

entender o mercado, como está o mercado e não simplesmente ficar num pedestal 

julgando e condenando. Tentar regularizar o mercado, é isso que precisa ser feito, 

isso é o CAU. (Entrevista 3).   
 

Assim, existe a constante apreensão dos arquitetos quanto aos procedimentos de 

ajustes contratuais, sobretudo ao se sentirem substituídos por outros agentes que atuam em 

campos em que o arquiteto se sente autoridade máxima para efetivar a atividade. Portanto, 

entre os arquitetos pode existir uma constante apreensão de serem substituídos por agentes 

considerados “charlatões”.  

A intenção de criação dos limites de jurisdição não parece ser um interesse coletivo 

de classe, pois o grau de importância dedicado às questões, relacionadas com os 

                                                 

 
56 O CAU/BR, em nota no site da instituição, determinou a diferença entre projeto de arquitetura de interiores e 

decoração: Arquitetura de Interiores - É a intervenção detalhada nos ambientes internos e externos que lhe são 

correlatos, definindo uma forma de uso do espaço em função do mobiliário, dos equipamentos e suas interfaces 

com o espaço construído, alterando ou não a concepção arquitetônica original, para adequação às necessidades 

de utilização. Essa intervenção se dá no âmbito: espacial; das instalações; de condicionamento acústico; de 

climatização; estrutural; dos acabamentos; luminotécnico; da comunicação visual; das cores; de mobiliários; de 

equipamentos; da coordenação de projetos complementares e; da proteção e segurança. Decoração – É um 

simples arranjo do espaço interno criado pela disposição de mobiliário não fixo, obras de arte, cortinas e outros 

objetos de pequenas dimensões, sem alteração do espaço arquitetônico original, sem modificação nas instalações 

hidráulicas e elétricas ou ar condicionado. Não implicando, portanto em modificações na estrutura, adição ou 

retirada de paredes, forro, piso, e que também não implique na modificação da parte externa da edificação. 
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sombreamentos, são determinadas a partir de requisitos individuais que podem afetar 

diretamente a forma particular de atuação do profissional de arquitetura. Dessa forma, dentro 

do grupo de profissionais arquitetos, são formados outros grupos que passam a se posicionar 

de acordo com as formas de atuação de cada grupo restrito. Portanto, a fonte de renda e a 

forma de atuação profissional são critérios fundamentais para determinarem as “bandeiras 

defendidas” quanto a ser contrário ou a favor do sombreamento. Ao ser questionado sobre a 

situação de sombreamentos na profissão, o arquiteto, cujo fragmento de entrevista é citado 

adiante, relata a importância da forma de atuação para não ser abatido pelo processo de 

sombreamento.    

 

[...], no meu circuito específico eu não vejo isso me sombrear não, embora eu veja 

muitas pessoas reclamando, mas como eu não trabalho especificamente na área de 

ambientação, muito embora meu escritório tem pessoas que trabalham nessa área ... 

que eu acho que é a área mais crítica [...] por causa da concorrência do design de 

interiores. [...] tudo que a gente desenvolve lá no escritório, tudo que a gente se 

predispõe a fazer tem eu ter um lastro de fundamentação e eu não estou colocando 

isso como academicismo não, eu estou falando como método mesmo de projeto, do 

que eu acredito, tem que ter uma fundamentação, tem que ter um lastro que 

convença e eu só apresento ao cliente quanto eu próprio estou convencido. Eu não 

tenho medo desse sombreamento porque eu acho que esse diferencial é a chave da 

sobrevivência. [...]. (Entrevista 5). 

 

 Essas informações a respeito das intenções profissionais individuais e das 

consequentes divisões internas da categoria dos arquitetos são as percepções quanto aos reais 

fundamentos básicos de conflitos sobre os sombreamentos das atividades inerentes ao campo 

da construção civil. Contudo, essa relação é associada às formas de atuação e fontes de renda 

dos profissionais, portanto existe uma conexão entre as trajetórias de atuação profissional e 

as vantagens pessoais profissionais que o ponto de vista ocasionará. Assim, tais informações 

levam a formular que a ideia segundo a qual quanto maior o estabelecimento dos rendimentos 

financeiros e quanto maior a abrangência de atuação em diversas áreas da arquitetura, menos 

o sombreamento será um problema para a categoria. 

 

4.2 Conselho de classe e representatividade social 

 

 Os dados a respeito da credibilidade que o conselho de arquitetura e urbanismo tem 

com o grupo de arquitetos considerados mostram que 43% acreditam no conselho, 35,7% não 

acreditam e 21,3% ainda não têm uma opinião completamente formada sobre a instituição.  
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Tabela 02: Opinião Quanto à Credibilidade do CAU 

Nota: Tabela elaborada a partir dos dados obtidos nas entrevistas. 

 

Dentre os que dão credibilidade ao CAU, 4 são conselheiros na atual gestão; dos que 

não consideram o conselho uma instituição de atuação de credibilidade, todos (5 casos) são 

ex-militantes atuantes como conselheiros no CREA; quanto aos demais (3 casos), esses nunca 

estiveram relacionados com entidades representativas. Esses dados demonstram que há uma 

significante relação de satisfação com a nova regulamentação, que está diretamente associada 

aos casos de militância e atuação no atual conselho e no pregresso órgão associativo em que 

os arquitetos e urbanistas tiveram e têm filiação.  

Várias questões dão o rumo das opiniões quanto a alternância legislativa da 

regulamentação da profissão dos arquitetos.  Temas como poder e domínio, corporativismo, 

representatividade e respeito social, reconhecimento do Estado e autonomia sobre jurisdição 

permeiam os debates sobre as influências que as temáticas aqui apontadas produziram no 

percurso da atividade de arquitetura e urbanismo. Nesse aspecto, incluem-se questões 

inseridas no âmbito do entendimento da relação da trajetória de uma atividade e sua interação 

com critérios de formação profissional, tais como: entidade associativa, conhecimento técnico 

especializado, código de ética, reserva de mercado e todos os aspectos sociais, econômicos, 

políticos que interferem no percurso de ascendência de uma ocupação ou profissão.  

Nos temas de maior discussão dentro desse espaço, o mercado de trabalho está no 

centro das discussões que elevam a polêmica dos entraves ocorridos no contexto dos ajustes 

das autarquias aqui em destaque. Ressalta-se que as disputas relacionadas a esse mercado de 

trabalho não são evidenciadas apenas entre os arquitetos e as distintas profissões vinculadas 

ao contexto. Como mostrado anteriormente, existem diversos interesses, sobretudo 

particulares, que dão o tom do real propósito de favorecimento ou não da intercalação da 

regulamentação dos arquitetos. Portanto, confirma-se que, dentro dos membros da categoria, 

também ocorre uma disputa interna que contribui para a ratificação da divisão do grupo 

profissional.  

OPINIÃO QUANTO À CREDIBILIDADE DO CAU 

 Atuação do Arquiteto    

Percentual 

 

Total 
AUTÔNOMO  

ESCRITÓRIO 

/ EMPRESA  

FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO 

PROFESSOR Frequência Total 

 

Opinião 

Acredita 1 3  2 6  

 

14 

43%  

 

100% 
Não 

acredita  
 2 3 

 5 35,7% 

Não 

opinou 
 3  

 3 21,3% 
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 Independente de crer ou não nas ações do recém-criado conselho de arquitetura, a 

simbologia de poder e força do CREA, enquanto uma entidade de solidez nacional, faz-se 

presente em quase todos os discursos dos arquitetos entrevistados. Os depoimentos relatam 

referências de uma estrutura organizacional sólida que conduz a uma representatividade 

profissional em que impõe respeito social. São características implícitas do controle do 

poder organizacional que surgem como uma condição para que as elites de uma dada 

profissão possam manter os seus privilégios e a hegemonia dos valores que defendem 

(BONELLI, 1998).  

 

Eu acho que perdeu um pouco, a economia, perdeu a força. Se você dissesse: você 

é contra ou a favor? Eu digo [...], o lado positivo é você ser um órgão exclusivo, a 

classe dos arquitetos [...], agora, eu sempre achei que a união é que traz a força, 

então você pode estar junto com os arquitetos, com engenheiro agrônomo e ser uma 

entidade forte como sempre foi o CREA, então eu acho que era uma entidade muito 

mais forte. Eu sempre vejo a classe dos arquitetos desunida [...] isso desde o tempo 

da faculdade a gente vê isso, é impressionante [...] quando era no CREA com um 

leque muito maior, eu acho que tinha menos o lance da vaidade que os arquitetos 

têm, que no CAU isso é aflorado. Eu acho que o CAU lida diretamente com o ego, 

com a vaidade deles entre si, não tem o que tinha antes que era o mesclado dos 

profissionais e acabava neutralizando [...]. (Entrevista 4).     

 

Nas questões de sombreamento, o CREA foi indicado como uma autarquia de 

fiscalização com maior força de atuação, com possibilidades de deixar mais claras as 

atribuições de cada profissão que era “acolhida” pelo conselho. Nesse aspecto, há um 

sentimento de perda, como se o trabalho realizado pelos arquitetos atuantes, na época no 

CREA, tivesse se desencaminhado em uma lei que, conforme diz um dos militantes, não 

trouxe benefícios para a classe dos arquitetos.  

 

Eu já estive dentro do sistema por muito tempo, e a gente já lutou muito contra essa 

questão de sombreamento, mas hoje eu acho que até tenho uma visão diferente [...]. 

A gente perdeu uma grande chance na minha avaliação pessoal, quando deixou sair 

uma legislação que só acirrava essa briga, ela não trouxe uma solução, ela trouxe 

outra faca no processo, então a gente poderia ter tentado construir uma solução 

concensuária, eu sei que não era fácil, mas nós fomos o filho que botou a mochila 

nas costas, saiu de casa e não levou nem o cartão de crédito, então não vejo uma 

solução fácil para essa questão de sombreamento, acho que a gente vai continuar 

convivendo com isso, acho que a gente não dá conta de fiscalizar, a gente não dá 

conta de resolver legalmente, juridicamente. Vai ter que ser na base de campanha 

educacional, profissional, na base da conscientização, na base da conversa, na base 

de sede aqui, ganha ali [...] cada um tem uma legislação que diz que ele pode fazer, 

“tire de gancho” qual delas é a mais certa. Vai para o supremo passar os próximos 

trinta anos lá na gaveta de alguém? É esse o caminho? (Entrevista 1).   

 

As regras estabelecidas pelas organizações associativas, a princípio, estão destinadas 

a suprimir as fontes de incerteza em torno dos alcances das atribuições profissionais. Mas, o 
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paradoxo está no fato de que nem sempre se consegue eliminar as inseguranças, e ainda se 

criam regras que tendem a restringir as atitudes e condutas na prática profissional, sendo 

consideradas como reguladoras do comportamento. Portanto, essa dicotomia, em muitos 

casos, cria uma possibilidade de quebra do corporativismo que é inerente às entidades 

associativas. Resoluções e instrumentos normativos editados pelo conselho podem ser 

mecanismos de fiscalização e controle das condutas profissionais perante a sociedade e seus 

pares, contudo esse controle também gera um incômodo entre os profissionais inseridos em 

segmentos que vão de encontro às normas estabelecidas pelo conselho. Como exemplo, temos 

o caso da reserva técnica, que é uma prática proibida pelo recém-editado código de ética, mas 

que se tornou uma das melhores formas de obtenção das maiores remunerações. Volta-se, 

aqui, à alusão ao processo de criação de uma elite inalcançável por uma parte dos arquitetos 

e que está associada à quebra do corporativismo de classe.     

 

O CAU tem sido omisso em muitas coisas, eu acho que muita coisa ele está vendo, 

mas faz que não vê. [...], existe um mercado, por trás, de esquema de comissões e 

favorecimentos para premiar arquitetos, muito embora isso já foi coibido muito e 

acabou que isso virou um pandemônio [...], mas foi tanta publicidade em cima disso, 

de outdoor, de revista e de televisão que a sociedade começou a achar que arquiteto 

era aquilo [...], as pessoas começam a achar que arquitetura é aquele deslumbre [...], 

você veja quando se inaugura uma Mostra Aracaju, eu confesso que eu não fui, [...] 

e quando você assiste as entrevistas [...], está parecendo que você está falando com 

um estilista, com um cabeleireiro não diminuindo o estilista e o cabeleireiro, mas 

cada um na sua “vibe”, na sua seara, mas a falta de consistência é tão absurda que 

eu não saio de casa para ver isso não. Esse perfil prejudica o nosso mercado porque 

para que você possa entrar nesse circuito muitas vezes, ou melhor, na maioria das 

vezes, você baixa o valor do projeto, porque você sabe que aquele valor vai ser 

recompensado com as comissões, então é injusto com quem não entra nesse 

esquema porque acaba criando um sistema de desvalorização do valor do projeto.  

(Entrevista 5).   

 

O contexto de visibilidade social é um ponto muito abordado entre os arquitetos e é 

considerado como um importante diferencial para a categoria, já que, profissionalmente, essa 

questão cria uma notoriedade mercadológica. Soma-se a essas relações o preceito de que a 

profissão de arquiteto é uma atividade elitizada e que precisa de visibilidade social aliada a 

uma entidade associativa de forte persuasão social. Contudo, esse posicionamento é 

contraditório já que o relacionamento prioritário, com as classes mais altas, diminui ainda 

mais as formas de atuação dos arquitetos que não estão inseridos no circuito de visibilidade 

das mídias específicas à arquitetura. Há os arquitetos que entendem o CREA como uma 

entidade que fortalece essa visibilidade, independente das mídias direcionadas. É a visão de 

que a representatividade da anterior associação é como um sistema de relações que pode ser 

manipulado em termos de eficiência e eficácia, ou seja, a organização é vista como um sistema 
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que busca sua sobrevivência em coletividade envolta em processos de relacionamentos 

políticos e sociais que se estabeleceram no percurso da constituição e permanência da 

instituição. Assim, diante dessa perspectiva, algumas opiniões contrárias à criação do CAU 

veem que o CREA é uma organização que tem a habilidade de moldar seu poder de 

manipulação representativa de classe para realizar determinados fins.  

 

Para ser sincero, eu fui contra o desvencilhamento do CREA, e porque eu fui contra? 

[...]. Eu conheço o capitalismo avassalador e absurdo [...], um querendo ultrapassar 

o outro, trapacear o outro [...] não que não tenha nas outras profissões, mas na 

arquitetura, que lida com estética e com vaidade, isso é mais aflorado [...] a falta de 

corporativismo, os esquemas que se montam, então eu tinha receio de isso se repetir 

no CAU, aí você vai perguntar, isso se repetiu? Não, eu acho até que o CAU poderia 

ser pior, mas ele não é socialmente representativo como é o CREA, o poder de 

fiscalização não é o mesmo, a sociedade não enxerga como enxergava o CREA, 

então eu fui contra e acho que foi uma perda. Tem essa coisa, ah, mas o conselho é 

nosso, sim o conselho é nosso, mas não tem força, não tem representatividade, pode 

ter em outro estado maior, mas em nosso caso aqui eu não vi vantagem nenhuma 

[...]. Eu acho que ali no CREA a gente estava instalada numa estrutura 

organizacional, embora engessada, embora visse a gente como uma parte, mas eu 

acho que a gente estava numa estrutura que era muito mais sólida e muito mais 

representativa, garantia melhor os nossos direitos [...]. Enquanto entidade 

representativa a gente não está no caminho certo e acho que não vai ficar porque é 

uma coisa de perfil. Quando a gente fazia parte do CREA e a estrutura era muito 

sólida, muito organizada funcionava melhor, [...]. (Entrevista 5).  

 

Há os arquitetos que entendem o CAU intencionado em dignificar seus membros. 

Existe a compreensão de que baseado no saber específico, a associação tenta legitimar o grupo 

profissional como possuidor da competência para fiscalizar o mercado e punir os “charlatões”. 

O CAU surge numa ideia de distinguir-se das demais profissões, existentes no CREA, por 

seus méritos profissionais. Nesse aspecto, o Estado é visto como um propósito de alcance 

pelos atuais diretores do conselho de arquitetura. O governo pode voltar a se tornar um 

instrumento de ampliação do campo de mercado, de forma que as contratações profissionais 

estejam associadas à obrigatoriedade de implementação das atividades de arquitetura no 

Estado. Para isso acontecer, torna-se necessário que o governo volte a reconhecer a 

obrigatoriedade do profissional de arquitetura, e seus conhecimentos, inseridos na estrutura 

governamental. Assim, aparecem, aqui nas entrevistas, discursos que apontam a iniciativa do 

CAU em tornar o arquiteto, com sua expertise, um auxiliar técnico para o Estado.  

 

[...]. Quando eu digo que a arquitetura seja uma profissão do estado, uma profissão 

que o próprio estado reconhece a atribuição dela na sociedade. Não só o estado 

dando o aporte, não é só isso não, reconhecer, igualzinho o advogado. O que é que 

é um procurador? O que é que é um juiz? O que é que é um promotor? O promotor 

é o advogado público, né isso? Se tiver uma pessoa que está sendo julgada e não 

tiver como ter um advogado, o estado fornece o advogado para ele e o meu sonho 
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era o quê? [...], em uma pessoa que tem problemas de moradia, ele tem um arquiteto 

público que pode atende-lo. (Entrevista 6).        

 

Entretanto, com ponto de vista contrário ao posicionamento anterior, alguns arquitetos 

considerados nesta pesquisa não vislumbram uma aproximação do Estado com o CAU. 

Compreendem que, se com o CREA era difícil uma proximidade, mais ainda será com o novo 

conselho sem visibilidade e poder organizacional. Nesse aspecto, uma parte dos arquitetos 

contrários à nova regulamentação vê a profissão do arquiteto subjugado pelo Estado, de forma 

que, politicamente, não é reconhecida como uma atividade essencial para as questões de 

envolvimento estatal.  

 

[...]. A profissão é rendida ao estado, não tenho a menor dúvida disso, o estado é 

quem controla a profissão. É muito simples, se você não atende à demanda do gestor 

de plantão daquele momento, você é afastado do processo, simples assim. Não só 

os arquitetos, qualquer profissional que não atende aquela demanda. Você pode 

atuar por fora do processo público, digamos assim, mas dentro de um certo limite 

claro. É como se a gente tivesse voltado à idade média, você tem a corte que define, 

faz e acontece e a plebe que sobrevive na medida que eles deixam. (Entrevista 1).             

 

Ou seja, deve-se salientar que, entre os trabalhos que fazem parte das 

indispensabilidades do estado, o novo conselho precisará disponibilizar-se a vinculações que 

sejam convertidas em propostas de interesse do Estado.  

Esse capítulo permitiu demonstrar que o CAU surgiu envolto numa diversidade de 

questões polêmicas que trazem à tona discussões que confirmam a formação de uma elite 

profissional de difícil alcance. Isso permite levantar que as questões profissionais 

individuais são formadoras de grupos que determinam tais elites. Esses grupos parecem ser 

incentivados pelas regulamentações que a própria categoria constrói dentro de suas 

associações, onde, dessa forma, encontram-se segmentações de propósitos para as funções 

que o conselho deve obter. 

Os depoimentos obtidos permitem entender que a reconversão social não deve ser 

restrita aos profissionais, sendo necessária a articulação do conselho de classe com outras 

instâncias que possibilitem visibilidade social, para que, assim, a categoria adquira 

notoriedade de indispensabilidade dos serviços de sua expertise. Consequentemente à essa 

ressignificação das relações sociais e políticas, o Estado continua sendo considerado um 

dispositivo fundamental de valorização profissional, compondo os agentes de formação das 

redes de relacionamentos e possíveis campos de atuação.   

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação constituiu-se na busca de uma contribuição para a Sociologia, no que 

concerne a ajudar a compreender mais acerca de questões atinentes à profissão de arquitetura 

e urbanismo, mais especificamente, no entendimento das dinâmicas sociais de formação do 

grupo profissional. Foi realizada uma análise sobre os arquitetos, seus espaços de atuação 

profissional, focando na análise dos conflitos em torno da criação do novo conselho de classe 

e da lei de regulamentação da atividade de arquitetura e urbanismo.  

Os estudos nacionais sobre esse universo são escassos, ao ponto de ter sido necessário 

utilizar também o estudo de outras profissões como suporte inicial para formação do objeto e 

do problema de análise. Portanto, além disso, foi necessário explorar o contexto histórico em 

que se desenvolveu a arquitetura no Brasil, a fim de obter um entendimento de como se deram 

as relações sociais e políticas de formação da profissão e do grupo profissional.    

O objeto empírico central foi o protagonismo alcançado por alguns arquitetos no 

campo de atuação do grupo profissional e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe. 

No decorrer do trabalho, foram estudadas suas trajetórias biográficas, assim como suas 

trajetórias profissionais (HUGUES, 1950). Para dar conta de tal tarefa tornou-se fundamental 

compreender o sistema de relações sociais que os arquitetos estabelecem entre si, entre demais 

atores e o mercado de trabalho, pesquisando nesse sentido, as ações corporativas e informais, 

para colher as dinâmicas sociais e a cultura profissional do grupo profissional de arquitetos e 

urbanistas. Nesse sentido, foram analisados os espaços de atuação, revelando-se as relações 

profissionais a partir do ingresso de novos atores em um mercado considerado restrito pelos 

arquitetos e urbanistas. Os espaços de atuação evidenciaram as formulações acerca das 

concepções do próprio profissional sobre o mercado de trabalho e sua posição como arquiteto 

e urbanista em frente aos demais atores, entre seus pares e perante à sociedade. A manutenção 

da carreira também pôde ser apreendida a partir das observações e do levantamento de 

informações biográficas, e se trata de algo bem dinâmico, uma vez que tal manutenção é 

caracterizada por modos de interação que ocorrem no âmbito institucional, como também no 

informal. Foi nesse sentido que os contextos dos conflitos, aqui em análise, foram ficando 

mais nítidos e, dessa forma, foi possível apreender as concepções individuais e coletivas 

quanto à chegada do novo conselho e os embates em torno do seu universo.   

Os confrontos extraprofissionais para imposição de atuação de atribuições de 

profissões distintas foram reveladores não apenas de uma luta por espaço no mercado de
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trabalho, mas também possibilitam mostrar uma divisão interna, entre os pares arquitetos, 

estimulada por diversificações de opiniões quanto às formas e condutas de atuação no 

mercado de trabalho. As declarações, nas entrevistas, foram também significativas, no sentido 

de que expuseram os reais interesses que estão por trás dos discursos de defesa e ataque à lei 

de regulamentação profissional dos arquitetos. Nessa esfera, o conselho de classe se 

apresentou como um instrumento de edição de recursos vinculados ao poder de determinação 

das relações no campo de atuação da profissão. Foi justamente nessa condição que as opiniões 

favoráveis e contra a nova lei de regulamentação se instalaram e, assim, as disputas internas 

foram evidenciadas. 

A análise das trajetórias possibilitou testemunhar que os investimentos para inserção 

profissional e ascensão na carreira dependem de um conjunto de recursos acumulados 

relacionado às origens sociais e a inserção em esferas sociais variadas. Tal apuração mostrou 

que o exercício da atividade de arquitetura e urbanismo apresenta-se associado à competência 

de aplicação em diversas áreas de atividade e que essa condição proativa é determinante para 

o êxito na trajetória profissional. Ademais, várias informações relevantes foram encontradas 

em um mesmo percurso em conjunto, o que permitiu compreender a história coletiva da 

arquitetura, e dessa forma, reconhecer os recursos que descrevem os investimentos na 

profissão de arquitetura e urbanismo.   

Essas informações globais ajudaram a constituir o fundamento de que o arquiteto está 

inserido em um universo de concentrações de mecanismos diversos para aumentar as 

possibilidades de atuação profissional. Vários recursos são acumulados para que os arquitetos 

consigam entrar no mercado de trabalho, ascender profissionalmente e, dessa forma, serem 

conduzidos aos empregos e às formas de atuação de relevância para categoria, a exemplo de 

ocupações em cargos públicos de chefia, coordenações de cursos universitários, gerência de 

escritório/empresa próprios e atuação autônoma (freelancer) em arquitetura de interiores. 

Nesse sentido, é necessário que os recursos familiares, escolares, sociais, políticos, etc., 

estejam articulados para efetivação da inserção profissional e posterior ampliação das 

possibilidades de atuação em diversas esferas da atividade.  

A profissão é um espaço de confronto por uma reserva de mercado e o local de disputa 

entre estruturas de atuação profissional, portanto a análise dos conflitos, em torno do mercado 

de trabalho do arquiteto, permite mostrar que o que está em disputa é a definição das formas 

e condutas de atuação que podem ser utilizadas para inserção e ascensão na arquitetura. Tais 

formas e condutas nem sempre são compactuadas pelos conselhos de classe e essa condição 
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acirra o embate das disputas, sobretudo ao se perceber que tal condição estimula a formação 

de um grupo profissional pouco alcançável, e considerado como a “elite” da categoria. Mas 

vale ressaltar que não são apenas as afinidades de atuação que compõem esse seleto grupo 

profissional, mas também os amigos ou conhecidos com os quais o arquiteto possui laços, ou 

seja, elos familiares ou as relações estabelecidas no período de estudo universitário e na 

trajetória de trabalho. 

Ao serem analisadas as interações dos arquitetos em seus processos de condutas 

profissionais, no que se refere ao cotidiano de seus ajustes mercadológicos, passou-se a um 

conhecimento do ator arquiteto em seus posicionamentos quanto às manifestações das suas 

posições políticas e opiniões acerca do seu exercício profissional. A partir disso, nota-se como 

a atuação profissional dos arquitetos em seus espaços de representação está firmada numa 

relação indissociável entre o requerimento de uma expertise profissional, conjugada com uma 

habilidade ao exercício de um saber político conectado diretamente com as necessidades de 

visibilidade social. Desse modo, as estratégias realizadas pelos arquitetos, para entrar no 

mercado de trabalho e crescer em seu espaço de atuação, também, dependem da associação 

do diploma com os recursos individuais, fruto de sua socialização.  

A análise dos métodos dos arquitetos para formar e manter sua rede de 

relacionamentos mostrou que a atuação na arquitetura necessita de um desempenho pessoal 

para firmar contatos. Mostrou também como o arquiteto aproveita dessa socialização para 

redefinir o contexto de seu exercício profissional. Nesse aspecto, demonstra-se com 

intensidade a exigência midiática que o mercado, associado à sociedade de classes mais altas, 

impõe aos profissionais para manutenção de sua carreira. Portanto, conclui-se que, dentre as 

redes de relacionamento, precisam existir “bons relacionamentos” com contatos que compõe 

classes sociais mais altas. 

Esse universo de mídias e ampla visibilidade social (outdoors, revistas, mostras de 

decoração e arquitetura, matérias em colunas de jornais, publicidade televisiva, etc.) é 

constituído, também, por um capital de relações sociais que está associado às práticas de 

premiações e recebimentos de RT pelos núcleos de lojistas. Portanto, a atividade de 

arquitetura é pautada pela constituição de uma “troca de favores” que se tornou discussão 

nacional entre os pares arquitetos e determinou uma polarização do entendimento quanto à 

legalidade da prática da reserva técnica. O acúmulo dessas relações possibilita ampliar as 

perspectivas de atuação profissional, contudo pode-se afirmar que a prática da reserva técnica 

é considerada aviltante por uma parte do grupo de profissionais, e, nesse aspecto, surgem as 
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relações de contratação profissional que estão vinculadas diretamente às questões conduta e 

lucro. Inclusive, o CAU/SE deverá responder junto ao Ministério Público acerca de processo 

cuja pauta de discussão é a prática da RT57.        

Com a saída dos arquitetos do CREA e a subsequente criação do CAU e da Lei 

12.378/10, que passou a regulamentar a atividade de arquitetura e urbanismo, cria-se um 

cenário envolto em processos que a profissão articula para tentar controlar o mercado de 

trabalho. Além disso, existe também a expectativa de impor os recursos e as concepções 

legítimas da profissão. É o que acontece a partir da edição da Resolução nº 51, que estabelece 

as atividades privativas da atividade de arquitetura e urbanismo, e do código de ética, que 

passa ser o principal instrumento balizador de fiscalização das condutas dos profissionais 

registrados no CAU. Portanto, além da investigação da profissão de arquiteto sob o ponto de 

vista socio-histórico e das trajetórias sociais, políticas e profissionais dos arquitetos 

protagonistas, foi preciso analisar, também, os confrontos em torno da constituição da nova 

lei de regulamentação. 

A compreensão das manifestações dos arquitetos a favor ou contra as ações do novo 

conselho permitiram mostrar que os propósitos profissionais individuais e de grupos 

específicos representam estratégias para ampliação dos espaços nos quais os arquitetos atuam 

no momento. Ou seja, o que determina os posicionamentos quanto ao novo conselho é o 

alcance de interferência da autonomia da autarquia e as possíveis consequências 

mercadológicas na profissão, sobretudo se essas ações intercedem nas atividades exercidas 

pela considerada “elite” de arquitetos e urbanistas.  

 As informações levantadas a partir da realização das entrevistas permitiram perceber 

que o discurso em defesa da nova lei está associado à necessidade de valorização profissional, 

bem como ao controle de entrada de novos atores no campo de atuação dos profissionais. Essa 

argumentação parece estar vinculada aos arquitetos com perfil mais de defesa nas suas 

questões regulamentares, dos seus vínculos empregatícios. Entretanto, nos mesmos episódios 

de diálogos (entrevistas), o discurso de exigência de um conselho que controle a profissão 

passou a ser associado a estratégias de um conselho que intenta ampliar os espaços de atuação 

em instâncias estatais. Esse posicionamento evidencia a concepção do profissional acerca do 

mercado de trabalho, da sua posição como arquiteto frente ao Estado e dos modos de agir 

frente à política da sua profissão.  

                                                 

 
57 Ver ata em anexo IV.  
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 O Estado foi o principal mecenas das atividades de arquitetura e urbanismo durante o 

processo de constituição da profissão. Durante a investigação, percebeu-se que, atualmente, 

os arquitetos vêm o Estado como uma instância de poder que domina a profissão e não a 

considera como atividade essencial para os contextos de “políticas públicas”. Portanto, na 

trajetória da profissão de arquiteto, o Estado se afastou da atividade de arquitetura, atribuindo 

ao engenheiro civil uma maior notoriedade quanto aos processos de obras públicas. Esse 

contexto insere-se no histórico de conflitos extraprofissionais, aqui analisados, e acirra os 

embates de abrangência de alcance de atuação profissional. Ou seja, é nítida a necessidade 

que a entidade associativa dos arquitetos tem de, também, realizar constituições de relações, 

sobretudo contatos políticos, para criar as possibilidades de estreitamentos de interesses e 

contrapartidas de relações institucionais.    

 Conclui-se que a administração das relações é fundamental ao longo da vida 

profissional, e os recursos de inserção e ascendência profissional, referenciados 

anteriormente, são fundamentais para isso. Por meio da análise da carreira dos arquitetos e 

sua principal entidade representativa profissional, foi possível constatar a existência, no 

universo da profissão de arquiteto e urbanista, de um processo de reconversão de capital 

social, movido pelo exercício do saber técnico num âmbito político e de disputas. Tem-se 

também a concepção dos moldes capitalistas em elementos de produção da arquitetura, e que 

envolve o trabalho do arquiteto que se estabelece no exercício de atividades que vão além de 

serviços de arquitetura.  

Portanto, este estudo concedeu uma melhor perspectiva de compreensão da profissão 

de arquiteto e urbanista, e esse entendimento foi se tornando mais consistente muito em razão 

da escuta dos arquitetos entrevistados, que expuseram suas concepções a respeito das 

divergências nas formas de participação no mercado de trabalho, contribuindo assim para a 

reflexão da formação das profissões. Desse modo, esta dissertação constituiu colaborações 

significativas para a reflexão da composição das profissões e das teorias quanto à 

profissionalização e mercado de trabalho.   

   

   

 

 

 

 



 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABBOTT, A. The Future of Professions: Occupation and Expertise in the Age of 

Organization. Volume 8. 1991. 

 

______. Écologies Liées: À Propos du Système des Professions. In: MENGER, P. M. Les 

Professions et Leurs Sociologies.  Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 

2003. Disponível em: http://books.openedition.org/editionsmsh/5721?lang=fr#bibliography. 

Acesso em 06 fevereiro de 2018. 

 

______. À Propos du Concept de Turning Point. Paris: La Découverte, 2009. 

 

ANGELIN, P. E. Profissionalismo e Profissão: Teorias Sociológicas e o Processo de 

Profissionalização no Brasil. REDD – Revista Espaço de Diálogo e Desconexão. 

Araraquara. 2010. 

 

BARBOSA, M. L. O. As Profissões no Brasil e sua Sociologia. Dados - Revista de Ciências 

Sociais. RJ, Vol. 46, n. 3, pp. 597-607, 2003. 

 

______. A Sociologia das Profissões: Em Torno da Legitimidade de Um Objeto. Rio de 

Janeiro: Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais BIB, 

n. 36, 2.º semestre de 1993. 

 

BARBOSA, M. L. de O. Para onde vai a classe média: um novo profissionalismo no Brasil. 

São Paulo: Tempo Social, v.10, n.1, p.129-142, mai. 1998.  

 

BARREIRA, C. 1998. Crimes por Encomenda: Violência e Pistolagem no Cenário 

Brasileiro. Rio de Janeiro: Relume Dumará/Núcleo de Antropologia da Política.178 pp. 

 

BECKER, H. Truques. Segredos e Truques da Pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 

 

______. Introdução: Métodos de Pesquisa. In: Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. 

São Paulo: Hucitec, pp. 9-16, 1997.  

 

BEZZERA, M. O. Corrupção e produção do Estado. In: Revista Pós Ciências Sociais, 2017. 

Disponível em: http://bit.ly/2BKIIlW. Acesso em 06 de fevereiro de 2018. 

 

BONELLI, M. da G. Estudos Sobre Profissões no Brasil. BIB 41, 1996 

 

______. Profissionalismo e Construção do Estado: o instituto da Ordem dos Advogados 

brasileiros e os Limites das abordagens Centradas no Mercado. Universidade Federal de São 

Carlos. 1998. 

http://books.openedition.org/editionsmsh/5718
http://books.openedition.org/editionsmsh/5718
http://books.openedition.org/editionsmsh/5721?lang=fr#bibliography
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DEC


REFERÊNCIAS 

 

 

136 

BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Russel, 1989. 

 

BOURDIEU, P. Le Sens Pratique. Paris: Les Editions de Minuit, 1980. 

 

CASTILHO, J. R. F. O Arquiteto Como Profissional Liberal: O Código Guadet (1895). 

Disponível em: www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.168/5221. Acesso em 30 

de março de 2016. 

 

CHAMPY, F. La vulnérabilité du travail professionnel. In. CHAMPY, Forent. Nouvelle 

théorie sociologique des professions. Presses Universitaires de France, França, pp. 209-252, 

2011. 

 

CORADINI, O. L. Grandes Famílias e "Elite Profissional" na Medicina no Brasil. In: 

História, Ciências, Saúde - Manguinhos, III (3) 425-466, nov. 1996 - fev. 1997. 

 

CUNHA, N. V. Sobre a “fabricação” de um tira: notas de pesquisa suscitadas por uma 

sociologia dos grupos profissionais. VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências 

Sociais. Coimbra, setembro, 2004. 

 

DUBAR, C. A socialização: construção das identidades sociais e profissionais. Portugal: 

Porto Editora, 2005.  

 

DURAND, J. C. G. A Gestão da Carreira Dominante de Oscar Niemeyer. Tempo Social, 

Revista de Sociologia da USP, v. 25. 2013.  

 

______. Arte, privilégio e distinção (artes plásticas, arquitetura e classe dirigente no 

Brasil, 1855-1985). São Paulo: Perspectiva, 307p, 1989.  

 

______. A profissão de arquiteto: estudo sociológico. Rio de Janeiro: CREA 5a. Região, 

113p, 1974. 

 

FREIDSON, E. La Teoria de Las Profesiones Estado Del Arte. Perfiles Educativos. 

Universidad Nacional Autônoma de México, vol. 23, n. 093, pp. 28-43, 2001. 

 

______. Para uma análise comparada das profissões: a institucionalização do discurso e do 

conhecimento formais. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 11, n. 31, 

p.141-145, 1996.  

 

GIDDENS, A. Sociologia. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, 2008. 

 

GONÇALVES, C. M. Análise Sociológica das Profissões: Principais Eixos de 

Desenvolvimento. Revista da Faculdade de Letras: Sociologia, 17/18, 2007/2008, p.177-

224. Disponível em http://hdl.handle.net/10216/9224. Acesso em 10 de setembro de 2015. 

 

GONDIM, L. M. P.; LIMA, J. C. A pesquisa como artesanato intelectual. Considerações 

sobre método e bom senso. 2. ed. São Carlos, SP: EdUFSCar. v. 1. 88p, 2006. 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.168/5221
http://hdl.handle.net/10216/9224


REFERÊNCIAS 

 

 

137 

HUGHES, Everett. Ciclos, Ponto de Inflexão e Carreiras. VIII Conferência Anual sobre 

Teologia em Ação. Massachusetts, 1950.  

 

LARSON, M. S. Acerca de los expertos y los profesionales o la imposibilidad de haberlo 

dicho todo. Revista de Educación, Madrid, n. 1 extra, p.199-225, 1989. Disponível em: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=18761. Acesso em: 10 jan. 2014.   

 

MARTINS, C. B. O que é Sociologia. 38º Edição, São Paulo: Brasiliense. Coleção Primeiros 

Passos. 1994. 

 

PARSONS, Talcott. “Professions”. In: International Encyclopedia of the Social Sciences, 

1968. 

 

PÉCAUT, D. Os Intelectuais e a Política no Brasil: Entre o povo e a nação. São Paulo: 

Ática. 1990. 

 

PETRARCA, F. Pesquisando grupos profissionais: dilemas clássicos e contribuições 

recentes. In. PERISSINOTTO, R.; CODATO, A. (Orgs.). Como estudar elites. Curitiba: 

UFPR, 2015. 

 

______. Esfera Política e Processos de Consolidação dos Saberes Profissionais. 

Universidade Federal de Sergipe. 2015.  

 

______. Construção do Estado, Esfera Política e Profissionalização do Jornalismo no Brasil. 

Revista de Sociologia e Política. V. 18, Nº 35: 81-94. Fev. 2010. RIBEIRO, Marcelo da Silva. 

Memoráveis Sergipanos de Ontem, Hoje e Sempre. Aracaju, 2016.  

 

______. O Jornalismo como Profissão: Recursos Sociais, Titulação Acadêmica e Inserção 

Profissional dos Jornalistas no Rio Grande do Sul. Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Porto Alegre, 2007. 

 

RAMOS, T. B. Estado Novo e Arquitetura: Redes Sociais e Patrimônio Cultural Moderno em 

Portugal e Brasil. Revista CPC, São Paulo, nº12, p. 31-53. Maio/out. 2011. 

 

RODRIGUES, M. L. Sociologia das Profissões. Portugal: Celta. 2002. 

 

ROSATTI, C. G. O Projeto Modernizador de Vilanova Artigas; Prática Profissional e 

Clientela nos Anos 1940. 36º Encontro Anual da ANPOCS/2012, GT-27 – Pensamento 

Social no Brasil, 2012.  

 

SALVATORI, E. Arquitetura no Brasil: Ensino e Profissão. Arquiteturarevista. Volume 4, 

nº 2:52-77. Julho/dezembro de 2008.  

 



REFERÊNCIAS 

 

 

138 

SEGNINI JR, F. A Prática Profissional do Arquiteto em Discussão. São Paulo. FAU/USP. 

2002. Tese de Doutoramento. 2002. 

 

______. Arte, Técnica e Mercado: O Trabalho do Arquiteto. São Paulo. Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP06/2010; 

DOI: 10.11606/issn.2317-2762.v0i27p122-135. 2010. 

 

SILVA, J. M. de C. O Arquiteto e a Produção da Cidade: A Experiência de Jacques Pilon 

em Perspectiva (1930 – 1960). São Paulo. FAU/USP. Tese de Doutoramento. 2010.  

 

ZEVI, B. História de la arquitectura moderna, vol. 1. Versión española de Maria Castaldi 

e Jesús Fernández Santos. Madrid: Taurus, 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

139 

APÊNDICE I: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Identificação do entrevistado 

a) Nome: 

b) Local ou forma (autônomo/aposentado) de trabalho: 

 

2. Pontos de vista sobre 

a) Como você o atual mercado de trabalho do arquiteto e urbanista? (Confrontos, 

principais espaços de atuação, principais debates) 

b) Qual sua opinião sobre as questões de sombreamento na profissão do arquiteto?  

c) Qual a importância da grade curricular dos cursos de arquitetura para a formação 

profissional? 

d) Como você vê o papel de instituições como o CAU e o IAB na profissão de 

arquitetura? Você acredita nessas instituições? Por quê? 

e) Qual sua opinião sobre a saída dos arquitetos do CREA? Houve alterações no 

mercado de trabalho?  

f) Você acredita numa relação de trabalho entre o Estado e a profissão de arquitetura? 

Como você acha que isso acontece atualmente?  

g) O que o levou a fazer arquitetura e urbanismo? 

 

3. Origens sociais, trajetória escolar, profissional e inserções 

a) Origens sociais  

- Qual a formação escolar do pai e da mãe (1º grau, 2º grau)? 

- Qual a formação universitária? (Graduação, pós-graduação). Em que período? Qual 

estado?  

- Em que escolas concluíram a formação escolar e universitária (pública, privada). 

Se privada com recursos próprios ou com bolsa? Precisaram trabalhar para concluir 

a formação? 

- Em que trabalham o pai e a mãe? 

-  Os pais participavam ou participam de alguma entidade, associação ou grupo, seja 

ela política religiosa ou social? Se sim, de que forma (simpatizante, militante)? 

- Tem irmãos? Quantos e quais são suas formações? E em que escolas fizeram tal 

formação? Qual é a idade? 
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b) Trajetória escolar  

- Formação primária, onde concluiu (escola pública ou privada) e com que idade? Se 

privada, com recursos próprios ou bolsa? Em que estado? 

- Formação secundária, onde concluiu (escola pública ou privada) e com que idade? 

Se privada, com recursos próprios ou bolsa? Em que estado? 

- Formação universitária, onde concluiu (escola pública ou privada) e com que 

idade? Se privada, com recursos próprios ou bolsa? Com que idade ingressou e com 

que idade concluiu? Em que estado? 

- Fez vestibular para outros cursos? Se sim quais e em que universidades?  

- Ingressou em algum outro curso? Se sim, qual? 

- Concluiu algum outro curso de graduação? Se sim, qual? 

- Precisou trabalhar para concluir a formação escolar e universitária? Se sim, em que 

trabalhou? 

- Tem pós-graduação? Se sim em que área, qual níveo e em qual universidade? Em 

que período entrou e concluiu?  

  

c) Trajetória profissional  

- Que empregos já teve? 

- Como foi o processo de ingresso na carreira de arquiteto e urbanista? Quando foi? 

- Que funções e cargos já desempenhou na arquitetura? E como chegou até eles? 

- Que atividades na arquitetura e urbanismo exerceu e exerce atualmente? Procura 

estabilidade social e econômica nelas? 

- Quem são seus clientes em potencial? Quais trabalhos realiza para eles?  

- Projeta para parentes e amigos próximos? Qual a demanda? E em quais zonas da 

cidade eles residem? 

- Fez ou faz parcerias de trabalho com outros profissionais (arquitetos, engenheiros, 

designers de interiores, etc)? 

- Participa de algum sindicato? Se sim, de que forma e desde quando? Se não, por 

quê? 

- Participa de alguma associação ou grupos específicos da arquitetura, como CREA, 

CAU, IAB, ABEA, AsBEA, FNA, ABAP, núcleo de lojistas, etc.? Se sim, como, 

de que forma e desde quando? 
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- Participou de alguma discussão, debate, seminário a respeito dos seguintes temas: 

valorização profissional, espaços de atuação do arquiteto, atribuições privativas 

profissionais, legislação de regulamentação, diretrizes curriculares? Se sim, como 

foi a participação e do que se tratava? 

 

d) Inserções  

- Participou e/ou participa de partidos políticos? Se sim desde quando, qual e como 

ocorreu a participação? O que o levou a tal participação? Como se enquadra, como 

simpatizante, militante? 

- Participa ou já participou de grupos religiosos ou filosóficos? Se sim como era essa 

participação (simpatizante, militante)? O que fazia nesses grupos e o que o levou 

até isso? 

- Participa de movimentos sociais, grupos ou instituições destinadas à resolução de 

problemas sociais, tais como habitação de interesse social, assistência técnica, 

mobilidade urbana, acessibilidade, política urbana e ambiental, saneamento básico, 

regularização fundiária, patrimônio histórico, artístico e cultural? Se sim, quando e 

como ocorreu tal participação? O que o levou até isso e como se enquadra, como 

simpatizante ou militante?  

 

4. Informações gerais  

a) Renda atual em salários mínimos 

- Até 5 

- De 5 a 10 

- De 10 a 15 

- De 15 a 20 

- De 20 a 25 

- Acima de 30 
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APÊNDICE II: TABELAS 

1. Tabela I: Idade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tabela II: Tempo de Formado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tabela III: Formas de Atuação Profissional Atual 

 

 

 

4. Tabela IV: Empregos Obtidos na Carreira Profissional 

 

EMPREGOS OBTIDOS NA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

ESTÁGIO 
EFETIVO EM 

CONSTRUTORA 

LOJA 

MODULADOS 

ÓRGÃO 

PÚBLICO 

 

PROFESSOR 

12 4 1 12 3 

41,4% 13,8% 3,4% 41,4% 9,4% 

 

 

 

 

IDADE 

Idade 
30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 

Frequência 
3 3 2 6 

Total 14 

Percentual 21,4% 21,4% 14,3% 42,9% 

Total  100% 

TEMPO DE FORMADO (ANOS) 

Tempo (anos) 
10 A 20 30 A 40 

Frequência 8 6 

Total 14 

Percentual 57,1% 42,9% 

Total 100% 

FORMAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL  

Atuação 
AUTÔNOMO  

ESCRITÓRIO / 

EMPRESA  

FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO 

PROFESSOR 

UNIVERSITÁRIO 

Frequência 1 8 8 3 

Percentual 5,9% 47,1% 47,1% 15% 

Total 100% 
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5. Tabela V: Profissão dos Pais 

 

 

 

6. Tabela VI: Formação Escolar dos Pais 

 
FORMAÇÃO ESCOLAR DOS PAIS (GRAU) 

Pai / Mãe MÃE PAI 

Nível 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

Frequência 11 2 1 4 8 2 

Total 14 14 

Percentual 78,6% 14,3% 7,1% 28,6% 57,1% 14,3% 

Total 100% 100% 

 

 

7. Tabela VII: Renda em Salários Mínimos 

 

RENDA EM SALÁRIOS MÍNIMOS 

Salário 

Mínimo 
5 A 10 10 A 15 15 A 20  20 A 25 > 30 

Frequência 1 7 3 1 1 

Total 14 

Percentual 10,0% 50,0% 20,0% 10,0% 10,0% 

Total 100% 

 

 

8. Tabela VIII: Formação Escolar – Pública ou Particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFISSÃO DOS PAIS  

Pai / Mãe MÃE PAI 

 

Emprego DONA DE 

CASA 

FUNCIONÁRIA 

PÚBLICA 
POLÍTICA 

FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO  

FUNCIONÁRIO 

EMPRESA 
PARTICULAR 

COMERCIANTE  BANCÁRIO 

Frequência 9 3 2 8 1 4 1 

Total 14 14 

Percentual 64,3% 21,4% 14,3% 57,1% 7,1% 28,6% 7,1% 

Total 100% 100% 

FORMAÇÃO ESCOLAR  

 

Escola 
PRIVADA SEM 

BOLSA  

PRIVADA 

COM 

BOLSA  

PÚBLICA 

Frequência 8 0 6 

Total 14 

Percentual 54,5% 0,0% 45,5% 

Total 100% 
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9. Tabela IX: Formação Universitária – Pública ou Particular 

 

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Universidade 
PRIVADA 

SEM BOLSA  

PRIVADA 

COM BOLSA  
PÚBLICA 

Frequência 9 3 2 
Total 14 

Percentual 64,3% 21,4% 14,3% 

Total 100% 

 

 

10. Tabela X: Pós-Graduação 

 
PÓS-GRADUAÇÃO 

Pós-Graduação SIM  NÃO 

Frequência 
9 5 

Total 14 

Percentual 66,7% 33,3% 

Total 100% 

 

 

11. Tabela XI: Relação dos Pais com Entidade Política/Religiosa/Social  

 

PAIS (ENTIDADE POLÍTICA, RELIGIOSA, SOCIAL) 

 

Entidade RELIGIOSA POLÍTICA SOCIAL 

Frequência 3 8 3 

Total 14 

Percentual 20,0% 60,0% 20,0% 

Total 100% 

 

 

12. Tabela XII: Participação em Partidos Políticos 

 
PARTICIPA DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Participação 
SIM  NÃO 

Frequência 2 12 

Total 14 

Percentual 11,1% 88,9% 

Total 100% 
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13. Tabela XIII: Participação em Grupos Religiosos /Filosóficos 

 
PARTICIPA EM GRUPOS 

RELGIOSOS/FILOSÓFICOS 

Participação SIM  NÃO 

Frequência 4 10 

Total 14 

Percentual 30,0% 70,0% 

Total 100% 

 

 

14. Tabela XIV: Relação das Formas de Atuação Profissional Atual e Profissão do Pai  

 

 

15. Tabela XV: Relação das Formas de Atuação Profissional Atual e Escolaridade do 

Pai  

 

 

16. Tabela XVI: Relação Formas de Atuação Profissional Atual e Profissão da Mãe  

FORMAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL E PROFISSÃO DO PAI 

 Atuação do Arquiteto 

AUTÔNOMO  
ESCRITÓRIO / 

EMPRESA  

FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO 

PROFESSOR 

 

 

 

Profissão do 

Pai 

FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO 
1 4 5 

3 

FUNCIONÁRIO 

EM EMPRESA 

PARTICULAR 
 1  

 

COMERCIANTE  2 3  

BANCÁRIO  1   

FORMAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL E ESCOLARIDADE DO PAI 

 Atuação do Arquiteto 

AUTÔNOMO  
ESCRITÓRIO / 

EMPRESA  

FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO 

PROFESSOR 

 

Escolaridade 

do Pai 

1º Grau 1 3 2 2 

2º Grau  3 6 1 

3º Grau  2   

FORMAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL E PROFISSÃO DA MÃE 

 Atuação do Arquiteto 

AUTÔNOMO  
ESCRITÓRIO / 

EMPRESA  

FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO 

PROFESSOR 

 

 

Profissão da 

Mãe 

DONA DE CASA 1 6 5 2 

FUNCIONÁRIOA 

PÚBLICA 
  2 

 

POLÍTICA  1 1 1 

LIBERAL 

AUTÔNOMA 
 1  
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17. Tabela XVII: Relação Formas de Atuação Profissional Atual e Escolaridade da 

Mãe  

 

 

18. Tabela XVIII: Relação de Renda e Formas de Atuação Profissional Atual  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL E ESCOLARIDADE DA MÃE 

 Atuação do Arquiteto 

AUTÔNOMO  
ESCRITÓRIO / 

EMPRESA  

FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO 

PROFESSOR 

 

Escolaridade 

da Mãe 

1º Grau 1 6 6 3 

2º Grau   2  

3º Grau  2   

RENDA E FORMAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL 

 Atuação do Arquiteto 

AUTÔNOMO  
ESCRITÓRIO / 

EMPRESA  

FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO 

PROFESSOR 

 

 

 

Renda 

5 A 10 1    

10 A 15  3 6 3 

15 A 20  3 2  

 20 A 25  1   

>30  1   
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APÊNDICE III: LISTA DAS ENTREVISTAS 

 

A) Organização das entrevistas realizadas por: sexo, idade, emprego, forma de atuação na 

arquitetura e urbanismo e data de realização da entrevista. 

 

Entrevista 01: feminino, 56 anos, funcionária pública na Empresa Municipal de Obras e 

Urbanização de Aracaju, proprietária de escritório de arquitetura e urbanismo, outubro de 

2017. 

Entrevista 02: masculino, 63 anos, aposentado e proprietário de escritório de arquitetura e 

urbanismo, outubro de 2017. 

Entrevista 03: masculino, 61 anos, aposentado e proprietário de escritório de arquitetura e 

urbanismo, outubro de 2017. 

Entrevista 04: masculino, 36 anos, funcionário público na Empresa Municipal de Obras e 

Urbanização de Aracaju, novembro de 2017. 

Entrevista 05: masculino, 42 anos, superintendente do Instituto Banese, proprietário de 

escritório de arquitetura e urbanismo, professor universitário na UNIT, novembro de 2017. 

Entrevista 06: feminino, 64 anos, presidente do CAU/SE, professora universitária na UFS, 

novembro de 2017. 

Entrevista 07: feminino, 37 anos, autônoma, novembro de 2017. 

Entrevista 08: masculino, 39 anos, proprietário de escritório de arquitetura e urbanismo, 

conselheiro do CAU/SE, novembro de 2017. 

Entrevista 09: masculino, 66 anos, proprietário de escritório de arquitetura e urbanismo, 

novembro de 2017. 

Entrevista 10: feminino, 41 anos, funcionária pública em prefeitura do interior do Estado de 

Sergipe, proprietária de escritório de arquitetura e urbanismo, setembro de 2017. 

Entrevista 11: masculino, 45 anos, funcionário público do Governo do Estado de Sergipe, 

outubro de 2017, proprietário de escritório de arquitetura e urbanismo.  

Entrevista 12: masculino, 53 anos, setembro de 2017.  

Entrevista 13: masculino, 65 anos, aposentado, outubro de 2017. 

Entrevista 14: masculino, 60 anos, funcionário público em prefeitura, setembro de 2017. 

Entrevista 15: masculino, 63 anos, aposentado, novembro de 2017.  
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ANEXO I: CONFLITOS EXTRAPROFISSIONAIS (PROCESSO JUDICIAIS, 

COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO E NOTA DE REPÚDIO) 
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Fonte: SCRIBD. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/337669714/Processo-33522-81-2013-4-01 
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Fonte: CAU/BR. Disponível em: https://goo.gl/eN1H3Y  
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Fonte: CREA/PE. Disponível em: https://goo.gl/ecJKKz 
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Fonte: CRE/BA. Disponível em: https://goo.gl/RAFpqh 
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Fonte: ABD. Disponível em: https://goo.gl/noLj21 
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ANEXO II: REUNIÃO PARA ENTENDIMENTO SOBRE SOMBREAMENTOS EM 

SERGIPE (PRESIDENTE CAU/SE E PRESIDENTE CREA/SE) 

 

 

 

 

Fonte: CREA/SE. Disponível em: https://goo.gl/eUK4wU 
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ANEXO III: CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Fonte: CAU/RN. Disponível em: ttp://www.caurn.org.br/?p=7946 
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ANEXO IV: PROCESSO SOBRE RESERVA TÉCNICA - MINISTÉRIO PÚBLICO 
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Fonte: Conselho de Arquitetura de Sergipe – CAU/SE 
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ANEXO V: LEI DO CAU É SANCIONADA PELO PRESIDENTE LULA EM 2010 E 

COMEMORADA JUNTO A ARQUITETOS  

 

 

 
 

 
Fonte: Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Santa Catarina. Disponível em: https://goo.gl/1FuU9M 
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ANEXO VI: LOJISTAS E MÍDIA ESPECÍFICA PREMIAM PROFISSIONAIS 

SERGIPANOS  

 
Fonte: Revista ArteAmbiente. Disponível em: https://goo.gl/167FdQ 
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ANEXO VII: DIVULGAÇÃO MOSTRA DE DECORAÇÃO E ARQUITETURA E 

PARTICIPAÇÃO DE GOVERNANTES LOCAIS   

 

 
 

Fonte: Prefeitura de Aracaju. Disponível em: http://www.aracaju.se.gov.br/noticias/72934 
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ANEXO VIII: ANUNCIO DA ABD – LEI DE REGULAMENTAÇÃO DESIGN DE 

INTERIORES   

 
Fonte: ABD. Disponível em: https://goo.gl/xc8vLj 
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ANEXO IX: CAU DISCUTE SOBRE REGULAMENTAÇÃO DOS DESIGNERS DE 

INTERIORES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CAU/BR. Disponível em:  https://goo.gl/fVdLBZ 
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