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As políticas sociais implementadas pelos últimos governo fizeram surgir na periferia de 

nossas cidades uma “nova classe social”, ávida para consumir bens materiais, mas ainda 

desprovida de boa infraestrutura e equipamentos urbanos. Na esteira disso, assistimos 

às recentes movimentações populares por melhores condições de mobilidade, 

habitação, serviços de saúde e educação.   

 

Os manifestantes de junho de 2013 pediram transparência nos gastos públicos e  

urbanismo. Cidades bem planejadas e administradas com ética, com textura digna e 

boa qualidade de vida. 

 

É senso comum entre arquitetos e setores importantes da Sociedade que Arquitetura e 

Urbanismo é uma disciplina essencial para moldar o espaço construído ao melhor 

atendimento às necessidades sociais.   

 

Essa afirmação é verdadeira?   

 

Como explicar, então, que centenas de Prefeituras brasileiras não tenham arquitetos em 

seus quadros? Ou que a mídia dedique pouco espaço para os bons trabalhos produzidos 

pelos arquitetos que atuam tanto no setor público como na iniciativa privada?   

 

Os cidadãos conhecem, de fato, os escopos dos serviços prestados pelos arquitetos em 

programas públicos visando a sustentabilidade social e ambiental de nosso habitat? 

Comparado com outros países, como a Argentina, a relação arquitetos/habitantes no 

Brasil é bem menor.  
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O arquiteto se sente apartado da Sociedade. Ou seria o inverso?   

 

Como explicar um sentimento de que a multiplicação do número de escolas e de cursos 

– que seria a solução de um problema – degradou o ensino da disciplina e, 

consequentemente, o comprometimento social dos profissionais?  

 

Não basta para a Arquitetura e Urbanismo, como profissão regulamentada, ser vista 

pelos que a exercem como importante para a Sociedade. Ao contrário, é necessário 

que a Sociedade a perceba assim. É fundamental que a Sociedade se sinta beneficiária 

da regulamentação feita pelo Estado, sob pena de esta ser confundida com uma mera 

defesa de interesses corporativos.  

 

É preciso reconhecer a existência de uma Ética pertinente ao espaço arquitetônico, seja 

uma urbanização, um conjunto de prédios ou o interior de uma casa. Compete ao 

profissional da Arquitetura a ação emancipadora ou opressiva de delinear o espaço de 

convivência, em suas diversas manifestações. Uma imensa responsabilidade.  

 

(Re) Aproximar arquitetos da Sociedade para, como parceiros estratégicos, debaterem 

e superarem esse quadro complexo, é o objetivo da I Conferência Nacional de 

Arquitetura e Urbanismo que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR) promove em Fortaleza, de 22 a 25 de abril de 2014, juntamente com o XX 

Congresso Brasileiro de Arquitetos, organizado pelo IAB/Ceará. 

 

O tema do encontro, Arquitetura e Urbanismo para Todos, incentiva a aliança de 

entidades profissionais de arquitetos e urbanistas com organizações sociais que 

defendam a qualidade de vida na cidade, a preservação do patrimônio, a proteção de 

comunidades submetidas à remoção forçada e violenta, a manutenção e preservação 

de espaços públicos de uso coletivo.  

 

Queremos discutir uma agenda conjunta, simultaneamente técnica e inclusiva, 

pertinente ao nosso tempo, aberta ao diálogo, que contenha vigorosas diretrizes e 

metas para a nossa profissão e que seja também qualificador para a Sociedade, a serviço 

de quem estão o CAU/BR e os CAUs/UF.  

 

A Conferência está estruturada em três eixos: 

 

- O CAU, a Sociedade e as Políticas Públicas  

- Formação, Exercício e Compromisso Social, e 

- Ética Profissional e Cidadania 
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É essencial destacar a importância do papel do Estado, como indutor da qualificação 

da Arquitetura e do Urbanismo produzidos simultaneamente pelo setor público e pelo 

setor privado. No campo das políticas públicas, nos últimos 10 anos tivemos conquistas 

como o Estatuto das Cidades, a criação do Ministério das Cidades e a Lei de Assistência 

Técnica para habitações de brasileiros com renda de até três salários-mínimos. Mesmo 

assim, é pouco. Falta espaço para os profissionais de Arquitetura e Urbanismo na 

implementação desta política.   

 

É essencial estabelecer-se uma estreitíssima relação entre o ensino acadêmico e a 

prática profissional. Tem de haver correspondência entre os currículos escolares – isto 

é, o que se ensina nas academias, assim como nas atividades práticas complementares 

– e as atribuições profissionais e a responsabilidade social dos arquitetos e urbanistas.  

É essencial, também, não reduzir a Arquitetura à mera técnica construtiva. Arquitetura 

é Ética. Como nos ensinou o arquiteto romano Vitrúvio,  o primeiro a elaborar uma 

teoria sobre a nossa atividade profissional, são três os atributos da boa Arquitetura:  

solidez, utilidade e beleza.  O valor ético da solidez não se restringe aos materiais, mas 

ao processo construtivo e respeito às pessoas envolvidas na construção. O sentido ético 

de funcionalidade inclui soluções de acessibilidade e mobilidade universal, conforto 

ambiental e sustentabilidade. O terceiro componente vitruviano, a beleza, parece o mais 

negligenciado. O direito à beleza, o direito à cidade bela, à bela paisagem, ao jardim 

belo, à bela moradia é, hoje em dia, subtraído  notadamente em programas de habitação 

de interesse social.  

 

Mais do que transmitir essa visão à Sociedade, o desejo do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil é aferir como a Sociedade nos enxerga.  

 

Dialogar para encontrar convergências, discutir divergências e buscar uma agenda 

comum. Uma aliança por políticas públicas que reconheçam o arquiteto como 

“intérprete e servidor da cultura e da Sociedade da qual faz parte” (como enunciado 

no Código de Ética e Disciplina do CAU/BR).  

 

Um pacto por cidades bem planejadas e administradas com ética, com textura digna e 

boa qualidade de vida, como pediram as ruas.  

 

 

 

 

 

 

 


