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O que é Arquitetura? 

Arquitetura se refere à arte ou a técnica de projetar uma edificação ou 

um ambiente de uma construção. É a arte de projetar espaços 

organizados e criativos para abrigar os diferentes tipos de atividades 

humanas. 

A arquitetura é a disposição das partes ou dos elementos que 

compõem os edifícios ou os espaços urbanos em geral. 

Esta arte é composta pelo conjunto dos princípios, normas, técnicas e 

materiais utilizados pelo arquiteto, para criar um espaço arquitetônico. 

O arquiteto é o profissional legalmente habilitado para o exercício da 

arquitetura. 

Também é conhecida como arquitetura o agrupamento das obras 

realizadas em cada país ou continente, criadas em diversas 

civilizações e em diversas épocas. 

 



Oscar Niemeyer 
  
Oscar Niemeyer (1907-2012) foi arquiteto 
brasileiro. Responsável pelo planejamento 
arquitetônico de vários prédios de Brasília, 
capital do Brasil. Possui mais de 600 projetos em 
todo o mundo. É um dos maiores representantes 
da arquitetura moderna da história. Tem como 
característica principal o uso do concreto armado 
para as suas construções, com seu estilo 
inconfundível. 
 

Oscar Niemeyer nasceu no bairro de 
Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 15 de 
dezembro de 1907. Filho de funcionário público. 
 Em 1928, casou com Anita Baldo, filha 
de imigrantes italianos. Em 1929, entrou para a 
Escola Nacional de Belas Artes no Rio de 
Janeiro, onde formou-se engenheiro arquiteto, 
em 1934. Inicia-se na profissão como estagiário 
no escritório de Lúcio Costa e Carlos Leão. Em 
1936, foi designado para colaborar com o 
arquiteto suíço, Le Corbusier, que estava 
participando do projeto do Ministério da 
Educação do Rio de Janeiro. 
  
 



Conjunto da Pampulha, 1940, Belo Horizonte 
Quando Juscelino Kubistchek foi eleito prefeito da capital 
mineira, convocou Niemeyer para projetar um bairro inteiro 
voltado ao lazer, com direito a cassino, clube, igreja e 
restaurantes. O projeto da Pampulha, inspirado nas curvas da 
arte barroca, foi concebido e desenhado em uma noite, já no 
quarto de um hotel, após a conversa com o político. 
 

Sede das Nações Unidas – ONU, 1947, Nova York 
Uma comissão de dez arquitetos dirigida pelo norte-americano 
Wallace Harrison foi reunida para discutir e projetar a sede do 
mais importante órgão supranacional do planeta. Niemeyer 
hesitou em apresentar seu desenho, pois não queria contrariar um 
dos membros do conselho – ninguém menos do que Le Corbusier. 
Só quando o franco-suíço cobrou que ele trouxesse suas ideias 
para a mesa que Niemeyer se debruçou na proposta do colega que 
admirava muito e modificou os elementos principais do conjunto. 
O desenho foi aprovado com louvor por toda a equipe, inclusive 
por Le Corbusier. 
 

Obras 



Le Corbusier é o sobrenome profissional de 
Charles Edouard Jeanneret-Gris, 
considerado a figura mais importante da 
arquitetura moderna. Estudou artes e 
ofícios em sua cidade natal, na Suíça, e 
depois estagiou por dois anos no estúdio 
parisiense de Auguste Perret, na França. 
Viajou para a Alemanha onde colaborou 
com nomes famosos da arquitetura naquele 
país, como Peter Behrens. 
 

Le Corbusier 
 

Le Corbusier foi para Atenas estudar o Partenon e 
outros edifícios da Grécia antiga. Ficou impressionado 
com o uso da razão áurea pelos gregos clássicos. O 
livro "Vers une Architecture" mostra uma nova forma 
da arquitetura baseada em muitos edifícios antigos 
que incorporam a razão áurea, uma proporção 
matemática considerada harmônica e agradável à 
visão. 
 



Lúcio Costa 
 

Em quase sete décadas de trabalho, Lucio Costa, um dos maiores 
arquitetos brasileiros, forjou um legado de modéstia e inteligência, 
precisão e talento. Brasília, sua obra mais conhecida, foi concebida 
com estas quatro escalas: monumental, residencial, gregária e 
bucólica. 
Filho de brasileiros em serviço no exterior, ele nasceu na França. 
Devido às atividades do pai (o almirante Joaquim Ribeiro da Costa), 
estudou em Newcastle (Inglaterra) e Montreux (Suíça). Em 1917, 
voltou para o Brasil. Estudou pintura e arquitetura na Escola 
Nacional de Belas-Artes, formando-se em 1924 e sendo nomeado 
diretor da mesma instituição em 1930. 
 



Estádio do Pacaembu 
  
Inaugurado em 1940, foi projetado para a Copa do Mundo de 1950 
pelo arquiteto Lúcio Costa. O estádio tem capacidade para 40.199 
pessoas e já recebeu jogos dos principais clubes paulistas. A Seleção 
Brasileira chegou a mandar jogos contra adversários de grande 
força na América do Sul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, 
e Seleções de tradição Mundial como Espanha, Itália, Portugal já 
jogaram nesse gramado. 
 

"Esse belo edifício do Ministério é, conforme já tenho dito, um 
marco histórico e simbólico. Histórico, porque foi nele que se 
aplicou, pela primeira vez, em escala monumental, a adequação 
da arquitetura à nova tecnologia construtiva do concreto 
armado, inclusive a fachada totalmente envidraçada [...]. E 
simbólico, porque, num país ainda social e tecnologicamente 
subdesenvolvido, foi construído com otimismo e fé no futuro, 
por arquitetos moços e inexperientes, enquanto o mundo se 
empenhava em autoflagelação." 
 

Obras Edifício-sede do Ministério da Educação 


