10 Razões para Não Ser Arquiteto
1.

Seu círculo de amizade não terá muita diversidade.

Arquitetos são amigos de outros arquitetos. Isto porque eles são as únicas pessoas com que convivem – e se suportam –, tanto devido ao
seu estilo de vida como de trabalho; e também porque seus interesses coincidem entre si (já que arquitetos não deixam de ser arquitetos
às 5 da manhã). Conheço mais de 10 casais nos quais ambos são arquitetos. É muito mais difícil encontrar médicos que casam entre si – ou
mesmo advogados – quando comparamos com o grande “entrosamento” que há entre nó, os arquitetos !

2.

Nossos salários e benefícios não são tão bons como poderiam ser.

A maioria das empresas de arquitetura não oferece um pacote global de benefícios que seria considerado normal em outros setores
profissionais. Isto inclui férias remuneradas, horas extras, assistência médica e odontológica, seguro contra acidentes – ou por morte ou
invalidez –, e até limite flexível de crédito... Isto existe! Porém, algo está mudando e muitas empresas estão passando a garantir todos os
direitos dos trabalhadores. Outra saída é trabalhar como autônomo e garantir sua própria remuneração e valorização profissional !

3.

Uma jornada de trabalho longa e subvalorizada.

O tempo que se gasta trabalhando em um projeto, em muitos aspectos, é proporcional à qualidade do produto final. E é realmente difícil
separar o desejo de criar algo com a questão de quanto tempo deve ter para criá-lo. Como resultado, os arquitetos tendem a trabalhar até
tarde, desenvolvendo e avaliando possíveis soluções. Muito tempo é gasto na fase de pré-concepção, o que acaba espremendo o tempo
disponível para a produção propriamente dita, comprimindo prazos do calendário. Isto acaba sobrepondo tarefas e esticando horários,
nem sempre reconhecidos nem valorizados – ou mesmo remunerados.

4.

Seus ideais realmente não importam.

Você é contratado pelos clientes para fazer o que eles querem e não necessariamente o que você quer. Nós aprendemos na escola como
aprender – e arquitetura não é comércio. Como resultado, você deve estar preparado para realizar projetos que não são do estilo que
gostaria que eles fossem, nem como eles deveriam ser. A maioria dos projetos é desenvolvida com fins lucrativos e sem considerar que um
bom design representa boas soluções, o que poderia ser traduzido em uma medida de sucesso – todos querem mais por menos. Haverá
vezes que lhe pedirão para fazer algo que você sabe que é terrível e absolutamente a coisa errada a fazer. Porém, devido à sua necessidade
de trabalhar ou à força de sua personalidade, você vai fazer concessões que lhe farão querer morrer !

5.

Se seus ideais são importantes para você, você vai perder trabalho.

Como arquitetos são críticos e gostam de dar opinião, vivem argumentando com seus clientes e apontando para aquilo que não
concordam. Você pode pensar que isto é bom, já que demonstrar as deficiências de uma alternativa é uma coisa positiva. Contudo, não
funciona sempre assim... Haverá conflitos por divergência de idéias tanto entre você e seus clientes, como entre eles, especialmente se
forem casados: a vontade será entregar os desenhos que fez para o marido e a esposa dele e dizer: - Boa sorte ! Tomem aqui e se virem !
Daí, cada um deles vai tentar marcar uma reunião separadamente com você. E para discutir a opinião de cada um deles e não a sua !

6.

Nem todos arquitetos possuem empregos divertidos.

Talvez glamour seja a palavra melhor que diversão. Aposto que 95% do tempo que você passa na escola são gastos com projeto; e não com
construção ou detalhamento construtivo; aprovação legal, gestão administrativa ou mesmo faturamento, entre outros. Poucos arquitetos
com menos de 10 anos de formados escapam dessa rotina e tamanha burocracia. Embora projetar seja muito gratificante, há aspectos
desse trabalho que envolvem atividades extremamente entediantes e até frustrantes. É como se fosse consertar um automóvel com ele
em movimento. E descendo uma ladeira ! Enfim, há muito trabalho em produzir edificações para pouco tempo dedicado à arte e design.

7.

A casa em que você vive o deixará deprimido.

Essa é fácil de entender, assim como é difícil conseguir sustentar um sonho. Você poderá morar em quantas casas puder manter,
projetadas ou não por você: passará a maior parte do tempo imaginando como poderia melhorá-las. Ou fantasiando em como ganhar na
loteria poderia lhe possibilitar criar “a casa dos seus sonhos”. A boa notícia é que há uma luz no final do túnel: é acreditar na sua
capacidade futura de mudar essa situação. E isto só requer paciência...

8.

Você conviverá com terríveis decisões.

A natureza da arquitetura inclui – e às vezes exige – experimentações. Como resultado, você vai tomar algumas decisões que poderão ser
terrivelmente ruins e vai ter que conviver com a idéia que prejudicou a vida de pessoas para o resto da sua vida. Dia após dia. A boa notícia
é que hoje os edifícios parecem estar sempre se modificando e é só uma questão de tempo que seus erros sejam corrigidos por outros
arquitetos. Ah, os projetos que você fez bons também estão se modificando e logo serão piorados – ou demolidos para novas construções!

9.

Arquitetura requer muito trabalho e dedicação.

Arquitetos precisam estudar muito, se dedicar bastante e trabalhar anos para serem finalmente chamados de “arquitetos”. Há outras
carreiras que o reconhecimento chega mais cedo e com um ônus bem menor. Repare que não usei a expressão “melhor remuneração”, o
que aliás nem sempre vem com maior tempo ou dedicação ao trabalho. Pelo menos, em arquitetura feita neste planeta!

10. Você provavelmente não será uma superstar.
Apesar de que a maioria dos seus colegas de turma achar que será o próximo superstar da arquitetura nacional ou internacional, nenhum
deles vai consegui ... Isto porque é óbvio que quem será “o” arquiteto da próxima geração é – e só poderia ser – você! De qualquer forma,
ser um bom profissional já é suficiente – embora não satisfatório para qualquer arquiteto – e há uma verdade indiscutível: quem quis ser
realmente arquiteto nunca se daria bem sendo médico, advogado ou qualquer outra coisa, mesmo se isso significasse fama e dinheiro !!!

