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Resumo: 
 
As Bienais de Arquitetura constituíram-se como plataformas institucionalizadas1 para a 
difusão e promoção das diferentes realizações da arquitetura nos lugares onde essas 
práticas acontecem, consolidando, ao longo dos anos, uma arraigada tradição em vários 
países da América Latina, ao ponto de se tornarem importantes eventos de arquitetura no 
contexto nacional, continental e global. Predominantemente sobre o formato de concurso, 
as Bienais convocam revisões periódicas de uma parte da produção arquitetônica 
amparadas pelo reconhecimento do mais significativo dela. Entre as diferentes formas de 
seleção e premiação, os Grandes Prêmios comparecem quase de maneira consensual 
nesses eventos, sendo os máximos representantes da qualidade arquitetônica. Nesse 
contexto, esta abordagem apresenta um panorama preliminar sobre as onze Bienais de 
Arquitetura mais emblemáticas do cenário Latino-americano (México, República 
Dominicana, Porto Rico, Costa Rica, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Brasil e 
Argentina), a fim de consolidar uma caracterização dessas práticas de difusão 
arquitetônica como conjunto.  
 
Por sua vez, o recorte temporal das últimas cinco Bienais ocorridas entre 2005 e 2015, 
partindo do mapeamento das obras ganhadoras dos grandes prêmios dessas Bienais, 
permitirá trazer alguns questionamentos que envolvem a natureza desses máximos 
prêmios no âmbito dessas mostras de arquitetura. O nosso esforço, ao longo desta 
pesquisa, estará norteado pela ideia de panorama contemporâneo dessas Bienais de 
arquitetura, como formas de avaliação e difusão de uma parte da produção arquitetônica 
atreladas à pratica disciplinar. Por outro lado, essa miscelânea de obras premiadas, 
representa um importante registro sobre o que está sendo valorizado e priorizado, de 
alguma maneira na agenda do pensamento arquitetônico latino-americano atual, visto 
pela janela das bienais de arquitetura.  
 
Por fim, dentro das diversas variáveis que envolvem os laureados, nos aproximaremos de 
dois casos particulares de obras premiadas no Peru e na Colômbia, com o intuito de 
identificar e tentar entender quais seriam as relações existentes entre o discurso da obra e 
o laudo do Júri, no contexto particular de cada Bienal.  
                                                            
1 ARANGO, Silvia, La Sociedad Colombiana de Arquitectos en el Contexto Latinomericano. In: Livro 
XXIV Bienal Colombiana de Arquitetura 2014, 80 años Sociedad Colombiana de Arquitectos, 2014. Termo 
utilizado por Arango para se referir a importância de instituições –geralmente gremiais- que outorgam um 
suporte e reconhecimento do evento diante da comunidade arquitetônica. 



Palavras chave: 
 
1. Bienais de arquitetura; 2. América Latina; 3. Difusão de arquitetura; 4. Grande prmio 
bienal; 5. Contemporâneo.  

Objetivo geral:  
 
A finalidade principal deste trabalho foi o de constituir e apresentar um panorama geral 
sobre as Bienais de Arquitetura mais representativas no contexto latino-americano, cuja 
abordagem contemporânea visou estruturar uma coletânea das obras vencedoras com os 
máximos prêmios das últimas cinco edições destas Bienais e, dessa forma, propor 
algumas observações críticas que culminariam salientando-se em duas dessas obras 
premiadas como estudo de caso. 
 
Objetivos específicos: 
 
Estabelecer e entender um panorama geral sobre as bienais de arquitetura que tem lugar 
na américa latina, aproximando-nos desde três escalas propostas:  
 
1. As bienais: O interesse pelas mostras de arquitetura abrangidas na figura de “Bienais 
de arquitetura” no contexto da América Latina se justifica, pois são ainda pouco 
estudadas pela pesquisa acadêmica e também pela crítica de arquitetura; e, 
principalmente, pelo importante insumo que estas fornecem, enquanto espaço de registro, 
valoração e divulgação de uma parte da produção arquitetônica realizada nos países onde 
elas acontecem. 
2. A coletânea de obras premiadas: A nossa atenção particular pelas obras laureadas 
com os máximos Prêmios Bienais, como parte dessas práticas disciplinares de difusão e 
promoção da arquitetura, salienta a possibilidade de se questionar alguns dos 
desdobramentos a que estas obras podem propiciar como as grandes protagonistas, alvo 
de atenção de um público que as venera e as mobiliza. 
3. O estudo de caso: A compreensão e a aproximação que se tem sobre as obras 
selecionadas, no âmbito das Bienais de Arquitetura, mediadas pelas suas representações 
de projeto, como se constatou na natureza desses eventos nos processos de submissão, 
como também através das convocatórias dessas Mostras de Arquitetura.   
 
Metodologia utilizada: etapas metodológicas e alcance pretendido em cada uma 
delas: 
 
Propõem-se três fases de aproximação aos objetos de estudo, sendo assim, o primeiro, ao 
que nos referimos como “A dialética das Bienais de Arquitetura na América Latina” e 
no qual são colocados em discussão os principais temas que estruturam o panorama geral 
das Bienais. Definem-se algumas das pautas que levaram a configurar esse panorama, 
indagando sobre a tradição das Bienais de Arquitetura em relação à construção disciplinar 
da arquitetura. Da mesma forma, como elas constituem um representativo número de 
eventos de arquitetura atrelados, principalmente, ao contexto latino-americano. Essa 
contextualização geral permiti localizar aquelas Bienais abordadas em cada país. Se 
analisa, mesmo que brevemente, e dentro dos limites próprios desta pesquisa, cada uma 
das onze Bienais aqui estudadas. Apesar de analisarmos a contextualização particular de 
cada Bienal, a ênfase estará colocada na consolidação contemporânea desses eventos. O 



aspecto principal desta fase será colocar em foco, tanto as particularidades de cada uma 
delas, como também estabelecer os pontos em comum compartilhados pelas mostras. A 
partir dessas especificidades, será possível estabelecer certas relações e observações. A 
fisionomia de cada uma das onze Bienais que nos propormos a estudar neste contexto 
geral está baseada no acesso e análise dos regulamentos e processos de submissão que 
convocam essas Bienais. É a partir desses documentos que podemos perceber algumas 
das características dos procedimentos de avaliação, o entendimento das categorias que 
organizam a produção arquitetônica e, consequentemente, o processo de premiações. Por 
fim, será recorrente nesta caracterização o papel fundamental que têm os grandes 
prêmios, dentro da agenda das Bienais e o seu protagonismo nos processos de difusão das 
obras premiadas.  
 
Assim, depois de uma primeira configuração, no plano macro, do contexto latino-
americano, o percurso proposto sugere uma aproximação nos “Dez anos de Grandes 
Prêmios Bienais”. Nesta segunda fase de estudo, condensa talvez um dos maiores aportes 
desta pesquisa, no sentido de almejar uma coletânea de obras contemporâneas, sob a 
leitura dos grandes prêmios, pela janela das onze Bienais de arquitetura aqui concorrentes. 
Dessa forma propõem-se algumas discussões atinentes ao lugar que têm as premiações 
no que diz respeito à difusão da arquitetura, analisando os processos de submissão das 
obras, no âmbito das Bienais. Isto direcionará outros questionamentos concernentes às 
representações do projeto nos processos de avaliação das obras. Nesse sentido, se propõe, 
também, algumas observações sobre o significado e transcendência que têm tais 
representações ao interior das Bienais. Na segunda parte desta fase é apresentada a 
coletânea das obras organizadas em fichas de projeto, que contêm as principais 
informações obtidas sobre cada obra. Dessa maneira, as fichas serão uma primeira forma 
de análise e aproximação dos questionamentos em torno dessa coletânea. A 
documentação destas fichas estará atrelada, em relação direta, às premiações das Bienais, 
porém sua proximidade temporal será um ingrediente fundamental para observações 
individuais de cada obra. Nesta mesma sessão, se propõe um análise mais detalhada sobre 
as relações que têm lugar a referência dos grandes prêmios. Serão enfatizados 
principalmente aqueles aspectos particulares que distinguem algumas destas Bienais. Daí, 
essas discussões visam apontar um interesse particular por cada uma destas Bienais, 
dentro do seu próprio contexto, como também enquanto parte de uma prática continental 
e, inclusive, global, quando se apresentam como mecanismo institucionalizado, para 
avaliar e difundir a arquitetura. 
 
Como última fase metodológica propõe-se o estudo de caso de duas obras da coletânea, 
esta fase denominada como “Para além dos Grandes Prêmios Bienais”, situa-se essas 
obras na dinâmica própria do evento Bienal, ou seja, localizam-se no âmbito das suas 
próprias particularidades. Embora isto não demande uma análise da obra, solicita o seu 
entendimento, dentro dos critérios próprios de terem sido obras visitadas pelo autor. 
Ainda insistindo na ideia de contextualização, a proposta dessa parte final da pesquisa é 
apresentar os desdobramentos dessas obras, sujeitas a um Grande Prêmio. Assim, se traz 
à tona o papel dos seus arquitetos como parte de um processo que os influência de alguma 
maneira, após a obtenção do Grande Prêmio Bienal.  Para tal fim, se propõe, dentro da 
mesma dialética da Bienal, um embate entre o discurso da obra que comparece nesta 
submissão e o parecer da comissão avaliadora dos júris. Não se trata de um julgamento 
sob os laudos, apenas uma proposta de análise que procura entender tais vereditos e as 



possíveis correspondências com a obra submetida. Por outra parte, e baseados em alguns 
dos questionamentos da fase dois, propõe-se discutir alguns aspectos sobre o modo como 
essas obras comparecem sob a versão autoral, isto é, dentro das adjetivações das 
representações de projeto, com as quais elas comparecem nas Bienais. Esse embate 
propiciará, também, algumas revisões sobre a maneira como as obras são difundidas e 
veiculadas na mídia especializada, com principal atenção às relações provenientes do 
Grande Prêmio Bienal. A confrontação dessas duas obras permitirá encontrar alguns 
consensos e ausências sobre a maneira como foram compreendidas essas obras.  
 
Resultados ou conclusões obtidos mais transcendentes:  
 
Este trabalho tentou constituir, o primeiro passo, no intuito de convocar uma leitura geral 
sobre o coletivo que constituem essas mostras de arquitetura na latino-americana. 
Tratando-se de “O primeiro passo”, este foi dado com as dificuldades intrínsecas ao que 
demanda o risco da primeira ação, porém, considerando-se o que agora poderíamos 
entender como um “panorama” no âmbito das Bienais de Arquitetura no contexto latino-
americano. Panorama, no que pese as restrições bibliográficas das fontes e da escala, que 
permitiu identificar as que poderiam ser as Bienais mais representativas e com maior 
trajetória na atualidade. Nesse sentido, foi possível associar inicialmente às Bienais de 
Arquitetura as buscas da consolidação disciplinar, despontando-se como plataformas de 
avaliação e difusão pública do que se é mais representativo na prática arquitetônica.  
 
Assim, ter constituído este panorama com todas as dificuldades e omissões que isto 
poderia acarretar permitiu ter uma compreensão muito mais ampla sobre o papel que 
desempenham essas Bienais para a prática disciplinar, principalmente, como foi o caso 
deste trabalho, focados nas premiações contemporâneas que nelas circulam, assim como 
pelo reconhecimento e repercussão (continental e global) que estes eventos alcançaram 
nas diferentes comunidades arquitetônicas onde têm lugar. Outro aspecto que achamos 
relevante foi o referente aos atores dessas práticas, Isto é, dentro do que foram as nossas 
aproximações à identificação daqueles que participam nas diferentes faces da Bienal.  
 
Em essência, percebeu-se que nem todas as Bienais recorrem ao formato de mostra ou 
exposição, dirigida exclusivamente a um público. E, mais ainda, se pensarmos na 
incorporação da mídia, ela é a nova protagonista nos processos de difusão da arquitetura 
contemporânea, o meio virtual que, por vezes, termina tendo o maior impacto nesses 
processos de exposição. Desse modo, identificaríamos esses atores com: as “obras” 
submetidas aos seus autores; “os júris”, geralmente os arquitetos são quem as avaliam; e, 
consequentemente, o lugar do “público”. Este último, como comentamos acima, possuem 
diferentes desdobramentos, em termos dos processos de divulgação ou exposição e, de 
alguma maneira, ausente das questões que foram abordadas nesta pesquisa. 
 
Nessa plataforma, a Bienal, acontece a relação dialética entre as realizações arquitetônicas 
“as obras” e o julgamento comparativo dos “júris”. Sobre essa relação, acrescenta-se 
que, nas diversas formas de crítica é que, segundo Arango, para o caso latino-americano, 
sobreviria um dado consenso sobre os atributos dessas realizações. Produto, como 
comentara a autora, do pensamento e valores arquitetônicos fundamentais da comunidade 
arquitetônica latino-americana. Logo, observou-se, com esta pesquisa, que para que esses 
consensos pudessem ser situados, no interior das mostras Bienais, talvez precisasse das 



interlocuções com essa “crítica arquitetônica”, ou seja, de alguma maneira, precisaria da 
análise crítica que envolve o universo dessas deliberações e premiações. Já que, 
justamente porque nos julgamentos de arquitetura, a atribuição de valores, constitui-se 
uma determinado entendimento crítico sobre a produção arquitetônica, o qual, dentro da 
figura das Bienais e como juízo de valores, deveria ser questionado como prática.  
 
Sobre a coletânea das obras, mediante as fichas de projeto, poderíamos considerar um 
trabalho que evidenciou várias dificuldades quanto às características particulares de cada 
Bienal, refletidas na pouca difusão que tinham algumas dessas mostras Bienais, levando-
se em conta as restrições da escala e das fontes. Por outro lado, o contraste entre o sucesso 
midiático de algumas obras perante outras, que, mesmo na condição de ganhadoras do 
grande prêmio, passam quase despercebidas pela mídia especializada, ou são apenas 
abordadas como um dado, sem que seja dado lugar a um seguimento e a uma publicação 
detalhada sobre as informações de projeto.  
 
Por fim, uma das indagações que fica em aberto para este trabalho e para futuras 
pesquisas, remete, justamente, à ausência do lugar da crítica ou do seguimento 
pormenorizado dessas mostras. Se as Bienais afloraram com o ímpeto objetivo de 
promover a produção arquitetônica e, ao longo do tempo, se estabeleceram como práticas 
disciplinares, é uma afirmação que não poderíamos constatar com veracidade. Porém, a 
finalização de cada edição de uma Bienal parece também acabar efemeramente com a 
possibilidade de posteriores objeções.  Consequentemente, como o que aparecem nos 
regulamentos são “juízos inapeláveis”, talvez a sua feição de novidade e efemeridade, 
que oferece balanços periódicos, limite também os grandes prêmios Bienais e as obras, 
de serem um produto da novidade de um momento, transformando-os a uma abstração da 
crítica arquitetônica. Tal abstração condiciona essa produção aos discursos fechados que 
estão aguardando serem estudados. 
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