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1.7. Área temática 
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2. Resumo 

O presente trabalho vincula-se e é resultado da pesquisa “Arquitetas e urbanistas            
[des]conhecidas: por uma ampliação da história da arquitetura e do urbanismo modernos            
na América do Sul, 1929-1960”, a qual tem por finalidade expandir as discussões sobre              



um capítulo ainda pouco explorado e bastante negligenciado na história da arquitetura e do              
urbanismo do continente: a contribuição das arquitetas e urbanistas sul-americanas para a            
consolidação do campo profissional na região. Destacamos aqui a importância de abordar            
profissionais do sexo feminino por entender que não existiam condições iguais de atuação.             
As mulheres eram destinadas a trabalhar no espaço privado e quando elas conseguiam             
romper essa atuação, tinham que provar de forma muito eficiente a capacitação delas em              
construir no espaço público e em grande escala. De acordo com Lima (2014) esta divisão               
no campo de atuação é devido a “aspectos como credibilidade, conhecimento científico e             
prestígio, características importantes na arquitetura de espaços coletivos, não eram          
qualidades associadas ao sexo feminino, mas sim ao masculino”. Ainda nessa mesma            
linha, Otondo (2016) afirma que “à natureza feminina atribuía-se competência para fazer            
projetos mulheris, delicados, ornamentais, com ênfase no detalhe, etc. Uma arquitetura           
doméstica. À natureza masculina cabia a competência de fazer uma arquitetura viril,            
heroica, suprema”. Para que essa pesquisa fosse possível foram identificados e analisados            
um conjunto de artigos de profissionais mulheres publicados entre 1934 e 1962 em             
algumas das principais revistas especializadas sul-americanas: a argentina Revista de          
Arquitectura, as brasileiras Revista Municipal de Engenharia e Acrópole, a peruana El            
Arquitecto Peruano e a colombiana Proa. 

 

3. Palavras-chave 

Urbanismo. Gênero. Arquitetura. Revistas. Mulheres. 

 

4. Objetivos gerais e específicos 

Contribuir teoricamente num viés ainda pouco investigado e negligenciado na          
historiografia especializada: a contribuição de mulheres profissionais sul-americanas nas         
áreas de arquitetura e urbanismo para o estabelecimento do campo profissional na região,             
trazendo não somente discussões e recortes de gênero mas também geográficos. De forma             
específica, buscamos identificar e levantar informações e trabalhos de mulheres          
sul-americanas que atuaram no campo do urbanismo, no sentido de ampliar as referências             
no âmbito profissional e acadêmico. 

 

5. Metodologia utilizada 

Pesquisa de artigos publicados por mulheres nas revistas especializadas de maior           
circulação em 5 países (Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela), com a pretensão            
de identificar mulheres que contribuíram na construção sul-americana das áreas de           
arquitetura e/ou urbanismo, bem como as suas produções. Além disso, sistematização das            
informações através de planilhas em na plataforma excel e levantamento de informações            
em sites e referências bibliográficas para melhor interpretação e análise dos dados obtidos.  

 



6. Resultados ou conclusões obtidos mais transcendentes. 

A partir dos dados obtidos no processo de pesquisa, foi possível identificar que a              
contribuição das profissionais mulheres no campo do urbanismo ocorre através de, pelo            
menos, dois aspectos. Primeiro, tratando-se do campo teórico, percebe-se maior          
“liberdade” e posicionamento crítico em relação à disciplina e à produção urbanística; isto,             
pode ser resultado do conhecimento da problemática real pelo qual passavam as cidades             
sul-americanas, uma vez que muitas delas atuaram nas diversas escalas do poder público,             
mais especificamente, nas dependências encarregadas do urbanismo e do planejamento          
urbano em suas respectivas cidades. Segundo, no campo prático do urbanismo, nota-se            
pelos projetos identificados nas revistas especializadas que a atuação das mulheres estava            
sempre atrelada a parcerias de profissionais homens, como Luz Amorocho e Berta            
Chnaiderman Leitchic, fato que nos leva a indagar sobre quais foram as suas limitações              
nesses projetos, realizados em equipe, e qual papel as mesmas exerceram nessas propostas.             
Percebe-se ainda que a produção delas foram fortemente influenciadas pelo ideário           
modernista de sua época, visível, por exemplo, nos trabalhos de Bertha Zegarra, Itala             
Fulvia Villa e Carmen Portinho. 
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