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ABSTRACT 

Frente ao novo contexto mundial do desenvolvimento sustentável, acreditamos que o ensino 

da arquitetura tem papel fundamental na formação  das novas gerações de profissionais, 

conscientes e capacitados para enfrentar as crises ambientais com a qual nos deparamos 

atualmente. O presente trabalho investiga as potencialidades que as principais disciplinas 

ministradas nos cursos brasileiros de arquitetura possuem, no que se refere à questão da 

sustentabilidade ambiental, propondo soluções que adequem as mesmas a uma nova 

realidade de projeto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura sustentável, desenvolvimento sustentável, ensino da 

arquitetura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo “sustentabilidade” surgiu em 1983, quando o conceito apareceu pela primeira vez 

em um informe realizado por representantes da Noruega na ONU no chamado Relatório 

Brundtland, que diz que um modelo de desenvolvimento sustentável é aquele que 

“preconiza satisfazer as necessidades presentes sem comprometer os recursos necessários à 

satisfação das gerações futuras, buscando atividades que funcionem em harmonia com a 

natureza e promovendo, acima de tudo, a melhoria da qualidade de vida de toda a 

sociedade”.  



                                  
ANAIS - 2009 

 

2/10 

O relatório consistia em propor estratégias em longo prazo para se obter um 

desenvolvimento sustentável a partir do ano 2000. A formulação desse conceito foi 

necessária quando se percebeu que o modo de vida das sociedades atuais estava 

contribuindo para a deterioração dos recursos naturais, do meio-ambiente e da qualidade de 

vida, assim como para a degradação social dos grandes centros urbanos e para o aumento 

das desigualdades sociais entre os países, cujas conseqüências já estavam sendo percebidas. 

O ano 2000 passou, e as cidades cada vez mais representam o principal foco dos grandes 

problemas sociais e ambientais que enfrentam as populações em todo o planeta. De maneira 

predatória, as grandes cidades atuais adotaram um modelo de desenvolvimento 

extremamente consumista, colocando o homem sempre em posição de dominação sobre a 

natureza.  

Frente a esse quadro, deparamo-nos com um momento de transição no ensino da arquitetura, 

diante de um novo contexto mundial: o desenvolvimento sustentável.  

O conceito de sustentabilidade na arquitetura vem despertando interesse tanto de 

profissionais, quanto da comunidade acadêmica. Diversas pesquisas vêm sendo realizadas, 

resultando em crescente literatura sobre o tema. Paradoxalmente, a produção arquitetônica 

no Brasil não vem sendo capaz de acompanhar essa tendência.  

Preparar as gerações futuras de profissionais para a nova linguagem que a arquitetura 

sustentável requer, de forma a transformar significativamente o modelo atual de cidade, é 

um dos desafios das escolas de arquitetura para o século XXI. Esta transformação passa 

obrigatoriamente por uma revisão do currículo acadêmico, de maneira a inserir conceitos de 

sustentabilidade nas diversas disciplinas, o que se refletirá naturalmente no exercício 

projetual dos futuros arquitetos. 

O presente trabalho investiga as potencialidades que as principais disciplinas ministradas 

nos cursos brasileiros de arquitetura possuem no que se refere à questão da sustentabilidade, 

propondo soluções que adequem as mesmas a uma nova realidade de projeto. 

 

A CIDADE INSUSTENTÁVEL E A RESPONSABILIDADE DOS ARQUITETOS 

 

A cidade, segundo FRANCO, 2001, pode ser classificada como um “ecossistema que 

depende de grandes áreas externas a ele para a obtenção de energia alimentos, água e outros 

materiais necessários às atividades humanas, como combustíveis fósseis, metais, entre 

outros.” (FRANCO, 2001). A autora afirma que o arquiteto não deve nunca considerar seu 
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projeto (seja um edifício, parque, ou até mesmo um bairro inteiro), como elementos 

independentes do ecossistema urbano. “Considerar o lote como limite de sua atuação, os 

transforma em edifícios totalmente voltados para o seu interior, controlados por sistemas 

artificiais de ventilação e iluminação que ignoram todo tipo de elemento natural. Gasta-se 

muita energia e água, muito resíduo e esgoto são produzidos, áreas impermeabilizadas são 

formadas, exercendo enorme pressão sobre o sistema de drenagem pública que na maioria 

das vezes não suporta o volume das chuvas provocando inundações. E quem paga por esses 

equívocos é a cidade”. São necessários maiores investimentos públicos nos setores de 

abastecimento de água e energia, drenagem, tratamento de esgoto, entre outros. O 

surgimento de edifícios como estes ao longo dos anos, nos presenteou com cidades 

extremamente hostis ao homem e ao meio- ambiente, e ultra-dependente dos recursos 

naturais. 

Frente a essa problemática acreditamos que a prática dos conceitos da arquitetura 

sustentável é fundamental para a preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida das 

populações urbanas.  

O fato de vermos proliferar termos que vem surgindo, tais como “arquitetura bioclimática”, 

“ecológica” e mais recentemente, “arquitetura sustentável”, indicam a existência prévia de 

uma arquitetura não bioclimática, não ecológica e não sustentável (BOGO, 2001). E isso é 

preocupante, quando nos deparamos com o modelo de ensino atual nas escolas de 

arquitetura, herdado dos antigos currículos acadêmicos. 

A inserção do conceito de sustentabilidade no ensino acadêmico da arquitetura e urbanismo 

mostra-se fundamental diante das crises sócio-ambientais na qual os grandes centros 

urbanos atualmente se encontram, para a formação das novas gerações de arquitetos que 

estão por vir, uma vez que “o projeto sustentável exige que o arquiteto reconheça que a 

cidade depende dele” (YEANG, 2001) 

 

PANORAMA HISTÓRICO DO ENSINO DA ARQUITETURA 

 

A história da arquitetura vem acompanhando a evolução da humanidade ao longo dos 

séculos. E com as mudanças nos paradigmas da arquitetura, evoluções no ensino acadêmico 

mostram-se essenciais.  

“Na época colonial, quando o arquiteto ainda não era reconhecido como profissional, o 

ensino da arquitetura, que se fazia nas escolas militares, tinha como currículo apenas 
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conhecimentos relativos a Desenho Natural, geometria elementar, ótica e noções práticas de 

mecânica. Mais tarde, por volta de 1855, surgiram aulas de Desenho geométrico, desenho de 

ornatos, matemática aplicada, estereotomia, levantamento de plantas, nivelamento de 

terrenos e perspectiva.” (BARRETO, 2001). O surgimento de novas matérias refletia as 

necessidades da época, a qual os arquitetos passariam a ser os responsáveis por solucionar.  

No século XX, evoluções significativas no ensino da arquitetura foram incorporadas aos 

currículos acadêmicos, como uma reação natural do movimento modernista. “No Rio de 

Janeiro, com a reforma universitária de 1931 na Escola de Belas Artes, diversas disciplinas 

novas foram introduzidas. Conforme a arquitetura moderna se desenvolvia, era preciso um 

ensino mais técnico e específico, com maior quantidade de matérias sobre arquitetura e 

menor sobre desenhos artísticos” (BARRETO, 2001) 

Em 1952, o currículo das escolas de arquitetura do país, fortemente influenciado pelo 

movimento moderno, incluiu matérias como “Arquitetura do Brasil” e “Concreto Armado”, 

evidenciando uma preocupação em relação ao novo contexto histórico daquela época.  

Em 1994, foi definido um novo currículo mínimo para as escolas de Arquitetura e 

Urbanismo pelo Ministério da Educação do governo Federal brasileiro. Tais propostas 

incluíram matérias que vieram “compatibilizar o ensino com as mudanças deste final do 

século XX, como discussões em torno de problemas ambientais e sociais, da recuperação de 

bens tombados, da radical influência da informática na vida dos alunos e profissionais, 

(entre outros)” (BARRETO, 2001) 

O panorama geral da evolução do ensino de arquitetura foi acima descrito para demonstrar 

que, uma vez que a atuação profissional do arquiteto está intimamente ligada às relações 

sociais e culturais da humanidade, o ensino da arquitetura deve ser capaz de acompanhar 

estas mudanças, para que a produção arquitetônica efetiva caminhe em paralelo com as 

transformações regionais e mundiais.  

Frente ao novo contexto mundial do desenvolvimento sustentável, no início do século XXI, 

ainda não sentimos o reflexo dessa tendência na produção efetiva da maioria dos arquitetos 

em atividade no país. Acreditamos que esse cenário é reflexo do modelo de ensino vigente à 

época da formação da atual geração de profissionais inseridos no mercado; o que é natural 

considerando-se o contexto histórico e uma realidade de projeto, onde questões referentes á 

preservação ambiental eram vistas com indiferença, e o termo “desenvolvimento 

sustentável” nem sequer existia. As bases desse modelo perduram até hoje nas escolas de 

arquitetura do país, impedindo as cidades de acompanharem o novo contexto mundial. 
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BOGO, 2001 questiona o fato de que alguns dos conceitos arquitetônicos tomados como 

verdade há algumas décadas atrás, ainda serem considerados paradigmáticos nos dias de 

hoje: “Os valores arquitetônicos que temos, assumidos e consolidados desde quando 

aprendemos arquitetura (a dez, vinte ou trinta anos atrás) ainda são possíveis de ser 

praticados e ensinados ? Os grandes mestres e ícones da arquitetura, por serem tratados 

como “clássicos”, devem servir de modelo ou de inspiração, como dizem muitos arquitetos e 

estudantes de arquitetura ? Ou será que a produção arquitetônica existente ao longo da 

história da humanidade deve ser estudada, avaliada sobre o contexto histórico, social, 

cultural, tecnológico e também no contexto ambiental daquelas épocas anteriores e visões de 

mundo existentes ?” (BOGO, 2001). Consideramos pertinentes os questionamentos acima 

levantados, e acreditamos na necessidade de uma reavaliação em alguns conceitos adotados 

como verdadeiros até os dias de hoje nas escolas de Arquitetura e Urbanismo, assim como 

ocorreu em diversos momentos da história da humanidade. 

 

PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA INSERÇÃO DOS CONCEITOS DE 

SUSTENTABILIDADE NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS DE ARQUITETURA. 

 

“A União Internacional dos Arquitetos (UIA) publicou o documento “Acordo da UIA sobre 

padrões Internacionais de Profissionalismo Recomendado para a prática em arquitetura- 

Edição Final- Dezembro de 1998 (UIA, 1998), onde apresenta uma abordagem de 

sustentabilidade na parte dos requisitos fundamentais em um arquiteto como o entendimento 

do contexto ambiental, econômico, social, histórico, intelectual e cultural da arquitetura. 

Junto a isto são apresentados os seguintes requisitos relacionados à sustentabilidade: a 

habilidade de se criar projetos de arquitetura que satisfaçam tanto os requisitos estéticos 

quanto os técnicos, e que busquem ser ecologicamente sustentáveis; o conhecimento 

adequado das formas de se obter projetos ambientalmente sustentáveis; o conhecimento 

adequado dos problemas físicos e tecnologias e da função das edificações, de modo a 

oferecer-lhes condições internas de conforto e proteção climática.” (LITTO) 

Fundamentados nas recomendações da União Internacional dos Arquitetos, passamos a 

partir de agora, a propor uma metodologia para a inserção dos conceitos de sustentabilidade 

nos currículos das escolas de arquitetura do país. Para tanto, elegemos algumas matérias 

ministradas por cursos de arquitetura no Brasil, que consideramos potencialmente 

sustentáveis, para exemplificar propostas focadas em práticas de sustentabilidade: As 
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matérias analisadas são: Conforto ambiental, instalações elétricas, instalações hidráulicas, e 

materiais e técnicas construtivas. 

 

CONFORTO AMBIENTAL ALIADO À COMPUTAÇÃO NA ARQUITETURA 

 

Geralmente restritos aos grupos de pesquisa ou alunos de pós- graduação, softwares 

específicos, capazes de simular de forma digital, situações que poderiam acarretar em 

melhoria ou redução do conforto ambiental das edificações, ficam à margem do ensino 

superior em arquitetura de maneira geral nos cursos de graduação. Esses programas, que já 

começam a ser utilizados no mercado, são capazes de calcular cargas térmicas, consumo 

energético, ruídos, entre outras variações do conforto ambiental. Frente à crise energética 

mundial, prever resultados virtuais para situações reais através da computação permite que 

se evitem equívocos de projeto. Não é necessário que o estudante domine de forma completa 

essas ferramentas. O importante é que, através de simulações, o estudante passe a incorporar 

de forma intuitiva em seus projetos, iniciativas capazes de reduzir o consumo energético e 

aumentar o conforto ambiental em suas edificações. Compreender o funcionamento desse 

tipo de software permite ao aluno perceber de forma prática quais os pontos vulneráveis das 

edificações em relação à incidência solar, os materiais ideais para se evitar ganhos térmicos 

e transmissão de ruídos, o formato e orientação ideal para edificações localizadas nas 

diversas latitudes, entre outros. Vivenciar essas experiências possibilita com que o aluno 

passe a compreender de que forma suas decisões projetuais interferem de maneira 

determinante no conforto ambiental dos usuários e a eficiência energética de seus projetos. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E FONTES DE ENERGIA 

ALTERNATIVAS 

 

Se fosse possível classificar em ordem de importância, as questões relativas á 

sustentabilidade, certamente a gestão energética estaria entre as primeiras. A importância 

deste tema para o desenvolvimento sustentável das grandes cidades mostra-se presente 

quando constatamos o fato de que a quantidade de energia elétrica consumida no Brasil, por 

edificações, sejam residenciais, comerciais ou públicas, chega próximo aos 50% 

(LAMBERTS, 1997). “Se os arquitetos tivessem mais conhecimento sobre a eficiência 

energética na arquitetura, ao nível do projeto ou da especificação de materiais e 
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equipamentos, estes valores poderiam ser reduzidos. Além de evitar a necessidade de maior 

produção de eletricidade no país, isto retornaria em benefício dos usuários como economia 

nos custos da obra e no consumo de energia.” (LAMBERTS, 1997) 

O curso de instalações elétricas, por se tratar de uma matéria intimamente ligada às questões 

tecnológicas, constantemente em transformação, apresenta certamente um grande potencial 

sustentável. Ao invés de limitar-se somente ao ensino dos tradicionais projetos de 

instalações, esta matéria deveria incluir em seu currículo, pesquisas a respeito de fontes 

alternativas de energia. A energia solar e eólica vem sendo largamente utilizada em diversos 

países do mundo, e sua tecnologia, constantemente aperfeiçoada e gradativamente 

barateada. Em breve se tornarão tecnologias indispensáveis ao ser humano, e como 

conseqüência deverá ser incorporada à construção civil. Frente à crise energética que as 

sociedades enfrentam em todo o mundo, gerar condições para que os futuros arquitetos 

possam incorporar em seus projetos fontes alternativas de energia é fundamental. 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: ECONOMIA E RECICLAGEM DE ÁGUA  

 

Da mesma maneira em que a crise energética acabou por acarretar o desenvolvimento de 

novas tecnologias capazes de evitar uma crise global, a previsão de escassez futura de água 

potável, também proporcionou o desenvolvimento de equipamentos responsáveis por 

minimizar desperdícios e otimizar o uso do líquido.  

Sistemas de tratamento de esgoto in-loco, reciclagem de água para reutilização, sistemas de 

captação de águas pluviais são equipamentos pouco (ou quase nada) investigados pelos 

estudantes durante o curso de graduação. Na Universidade, o futuro arquiteto não é instruído 

a se questionar como faremos quando os recursos hídricos potáveis se esgotarem. A 

demonstração da importância e dos aspectos técnicos dos diversos sistemas de economia de 

água deveria ser incorporada á esta matéria. No entanto, os cursos de instalações hidráulicas 

se limitam apenas a demonstrar o funcionamento convencional dos sistemas de 

abastecimento e tratamento de esgoto presente na maioria de nossas edificações. É 

importante, mas não passa do básico. E o básico tornou-se obsoleto. Pesquisas sobre as 

novas tecnologias, visitas ä fabricantes e a manipulação de tais sistemas em laboratório 

devem ser estimuladas, para que o estudante estabeleça o primeiro contato com o assunto, e 

futuramente passe a incorporar as novas tecnologias a seus projetos. 
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MATERIAIS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

 

A geração de resíduos da construção civil representa aproximadamente 60% do volume total 

de resíduos sólidos produzidos no Brasil (Fonte: Revista Concreto, n. 37). A correta escolha 

dos materiais pode ser responsável por minimizar enormemente os resíduos gerados no 

canteiro de obras, assim como ser capaz de reciclar e reaproveitar os resíduos na própria 

obra ou em outras atividades.  

O potencial sustentável desta matéria mostra-se presente quando observamos que o 

aluno capaz de avaliar a escolha dos materiais em função do custo, quantidade de energia 

gasta em sua produção, impactos gerados na extração de matérias primas, poluição gerada 

no seu transporte e impactos gerados no seu descarte, pode de maneira significativa 

minimizar os impactos ambientais causados por escolhas equivocadas dos materiais e 

técnicas construtivas.  

Poucas vezes são abordadas as técnicas construtivas relacionadas a materiais de 

demolição, componentes recicláveis e reciclados e estratégias para descarte sustentável de 

resíduos de obra. Uma abordagem ambiental desta matéria inclui certamente uma análise 

não apenas técnica dos materiais, como também de todo seu ciclo de vida, abordando a 

teoria “cradle to grave”, ou “berço ao túmulo”, ou seja, os componentes de uma obra devem 

ser escolhidos após uma análise detalhada que vai desde a extração da matéria prima, 

passando pela sua produção e transporte, uso e manutenção, até que finalmente seja 

descartado, ou ainda se possível reciclado ou reutilizado. 

 

CONCLUSÃO 

 

A inserção de conceitos de sustentabilidade no ensino acadêmico é extremamente 

necessária, se almejamos um modelo futuro de desenvolvimento sustentável para nossas 

cidades. As propostas aqui apresentadas não pretendem configurarem-se como soluções 

definitivas.  Pretendemos, no entanto abrir caminho para discussões que possam contribuir 

para uma gradativa e necessária transformação nos atuais modelos de ensino da arquitetura, 

formando uma nova geração de profissionais, em cujo projeto estejam naturalmente 

inseridas as características de uma nova arquitetura para o século XXI, a chamada 

arquitetura sustentável. Trata-se de um ponto de partida, que os autores deste trabalho 
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elaboraram, e que será a partir de agora analisado sob a ótica da aplicação prática, e 

transformadas pelo mesmo em propostas de metodologia de ensino, como forma de dar 

continuidade ao desenvolvimento deste trabalho. 
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