
Ambientes de um casarão restaurado em Santos 
mostram decoração rústica e tradicional predominante. 
Com os artifícios da decoração e aproveitamento do 
espaço, é possível projetar casas para todos os gostos

PROFISSÃO  n  Projeto da casa deve ser feito pelo arquiteto em conjunto com o cliente, afim de trabalhar melhor o espaço

Arte de arquitetar

o maestro regente dessa or-
questra que resulta em uma 
harmonia de beleza, propor-
ção e ordenamento.

Em minha experiência 
como arquiteta, vejo o pro-
fissional como um intérprete 
dos sonhos que seu cliente 
tem de sua casa ideal, crian-
do ambientes que estejam de 
acordo com o modo de vida 

do futuro morador e estu-
dando fluxogramas para ra-
cionalização do uso dos am-
bientes. 

Procuro sempre utilizar 
amplamente a iluminação e 
ventilação natural, criando 
um micro clima ideal para 
convivência no interior da 
casa, intercalar espaços in-
ternos e externos, além de 

de fatores e características, 
sendo a associação da for-
ma e dos detalhes estéticos 
construtivos uma definição 
primordial.

A arquitetura é o resultado 
de estudos baseados em um 
programa com valores esté-
ticos que seguem determina-
das regras em relação ao es-
tilo desejado e o arquiteto é 

rquitetura é a arte 
e a técnica de or-
ganizar e confi-
gurar espaços, a 
fim de construir 
um meio ambien-
te propício à vida 
humana,  envol-

vendo toda escala da vida 
do homem. Trata-se de um 
arranjo espacial.

Esta arte milenar surge de 
um programa que deve ser 
elaborado pelo arquiteto em 
conjunto com seu cliente 
(habitante), incorporando as 
variáveis sociais, culturais, 
econômicas e artísticas. Este 
programa é criado com a fi-
nalidade de trabalhar o espa-
ço, seja ele residencial, co-
mercial ou urbano.

A próxima etapa é ordenar 
e organizar o espaço para 
determinada finalidade, vi-
sando a real intenção de uso. 
Estudando cada ambiente, 
em cada caso específico, 
surgem inumeráveis opções 
entre os limites de máximo 
e mínimo, cabendo então ao 
arquiteto orientar seu clien-
te na decisão mais acertada 
quanto à escolha do espaço.

O arquiteto, como artis-
ta, tem pleno conhecimen-
to para escolher os valores 
contidos na variada gama 
entre os dois extremos, ele-
gendo a forma plástica ade-
quada e idealizando a obra 
de acordo com o programa 
criado em sintonia com os 
habitantes.

A noção de estilo envol-
ve a ideia de um conjunto 

Noção de estilo 
envolve a ideia de 

um conjunto de fatores 
e características

A

priorizar jardins internos 
que dão charme e elegância 
aos ambientes.

Projeto segundo Feng-
Shui, com materiais natu-
rais, para criar locais acon-
chegantes e de agradável 
convivência, com as ener-
gias circulando da manei-
ra ideal, tanto nos projetos 
residenciais quanto nos co-

merciais.
A casa é o nosso refúgio, 

portanto o porto seguro tem 
que ser confortável e agra-
dável proporcionando lazer 
no momento de descanso. É 
muito importante gostar de 
ficar em casa no convívio 
com a família e para isso o 
projeto é fundamental.

Ambientes de uma casa 
projetada com critérios 
modernos, aproveitando 
a iluminação natural e 
Feng Shui. Área íntima 
se isola na parte de cima, 
separada pela escada

Casa clássica
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